
Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2016 m. sausio 28 d. – vasario 3 d.,   Nr. 4 (1293)   Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn.   Kaina 0,66 Eur

Lygiavos principas: optimalus sprendimas  
ar aktyvių neįgaliųjų diskriminacija?

Valstybė neįgaliesiems yra sukūrusi įvairiapusės para-
mos sistemą: moka netekto darbingumo (invalidumo) 
pensijas, skiria tikslines išmokas, finansiškai padeda 
siekiantiems aukštojo išsilavinimo ar dalyvaujantiems 
profesinės reabilitacijos programoje, pritaiko gyvena-
mąjį būstą, numato kitas lengvatas ir pan. Vis dėlto ak-
tyvų gyvenimo kelią pasirinkę neįgalieji jaučiasi diskri-
minuojami. Su Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirminin-
ku Zigmantu Jančauskiu ir kalbamės apie neįgaliesiems 
svarbias socialines problemas, kurias išsprendus gero-
kai pasikeistų tiek pačių neįgaliųjų, tiek ir jų šeimos na-
rių gyvenimo kokybė.

Integracijos keliu

kevičių rūmus sėdint savo na-
muose – jokia problema. Atsi-
darę muziejaus tinklalapį galime 
pasivaikščioti po neseniai sure-
montuotus rūmus, apžiūrėti čia 
saugomą gintaro kolekciją. In-
ternete patogiai susipažinsime 
su Lietuvos meno vertybėmis, 
eksponuojamomis Nacionalinės 

reigoja ir Seimo ratifikuota Jung-
tinių Tautų neįgaliųjų teisių kon-
vencija. Deja, reali padėtis dar ge-
rokai skiriasi nuo minėtuose tei-
sės aktuose reglamentuotų tiesų. 

Kokiose srityse įžvelgiate 
didžiausius prieštaravimus? 

Pirmiausia norėčiau atkreipti 
dėmesį į lygiavos principų taiky-
mą neįgaliesiems skiriant įvairias 
socialines, tikslines išmokas. Su-
prantu, kad neįgalūs vaikai nega-

li dalyvauti darbinio užimtumo, 
įsidarbinimo programose, todėl 
jų neįgalumo išmoka turėtų pri-
klausyti nuo jų neįgalumo lygio. 
Bet man visada sukelia abejo-
nių lygiavos principo taikymas 
nustatant tikslines išmokas ir jų 
dydžius tik pagal turimą neįga-
lumą, darbingumo lygį ar specia-
liuosius poreikius. Ar šiuo atveju 
nėra pažeidžiami Neįgaliųjų soci-
alinės integracijos įstatyme dek
laruojami savarankiškumo, pri-
einamumo, lankstumo principai?

Manau, kad vykdant tokią ly-
giavos politiką labiausiai pažei-
džiamas skirtingų poreikių ten-
kinimo principas. Ne vienus me-
tus Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija (SADM) svarsto ir to-
bulina specialiųjų poreikių nu-
statymo tvarką ir tikslinių išmo-
kų dydžių laipsniškumą. Ir nors 
neįgaliųjų asociacijos siūlo, kad 
vertinant turi būti atsižvelgta 
ne tik į medicininius kriterijus, 
bet ir į tai, kokia yra neįgalaus 
asmens gyvenamoji aplinka, ki-
ti socialiniai faktoriai, padėtis iš 
esmės nesikeičia. 

Keliaukime... virtualiai 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jančauskis.
„Bičiulystės“ archyvo nuotr. (nukelta į 3 psl.)

Neturite galimybių ke-
liauti, o trokštate prisi-
liesti prie meno, istori-
nių vertybių, norite pa-
matyti, kaip atrodo vi-
same pasaulyje gerai ži-
nomi  muziejai ar ypatin-
gu grožiu garsėjančios 
vietos? Nuo šiol tai visai 
nesunku, reikia tik turė-
ti kompiuterį. 

Aplinka visiems

dailės galerijos salėse, o virtu-
aliai apsilankę Energetikos ir 
technikos muziejuje pamatysi-
me, kaip atrodė pirmoji elektri-
nė Lietuvoje, garo katilas, prisi-
minsime, koks buvo sovietme-
čio interjeras. Virtualiai galima 
apsilankyti ir Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus Chaimo Frenkelio 

viloje, palaipioti po 4 Žaliūkių 
malūno aukštus ir pan.

O ar kada nors teko pabuvo-
ti Švedijos ambasadoje Vilniu-
je? Neteko? Ne bėda. Atsidaryki-
te ambasados tinklalapį ir pasi-
dairykite. Čia pamatysite ne tik 
skandinavišku stiliumi skonin-
gai įrengtas patalpas, bet ir ne-

mažai vertingų švedų meninin-
kų kūrinių. Galėsite apžiūrėti ir 
šiuo metu ten vykstančią parodą 
apie Švedijos visuomenę. 

Beje, virtualiai apžiūrėti gali-
ma ne tik muziejus, bet ir ligoni-
nes, kitas įstaigas, pabuvoti trau-
kiniuose, autobusuose, kuriais 
ruošiatės keliauti, pasivaikščio-
ti po miestus, regioninius par-
kus, dvarus. 

Po Valdovų rūmus – 
virtualiai 

Vienas iš naujausių virtua-
lių turų – ekskursija po Valdovų 
rūmus. Šis turas ypač informa-
tyvus – juo keliaujant galima ne 
tik pasidairyti po Valdovų rūmų 
prieigas, sales, bet taip pat ver-
tingiausius, įdomiausius eks-
ponatus apžiūrėti iš arčiau, pa-
skaityti, o kai kur – ir pasiklau-
syti apie juos. 

Pasak virtualų turą kūrusios 
VšĮ „3 D Vilnius“ vadovo Sau-
liaus Balsio, iš viso Valdovų rūmų 
muziejaus fonduose yra apie 85 
tūkst. eksponatų, eksponuojama 
apie 2 tūkst. iš jų. Na, o virtualio-
je ekskursijoje šiuo metu matoma 
80%, t.y. apie 1 600 eksponatų. 
Prie 300 eksponatų ir/arba vitri-
nų pateikiamos papildomos nuot
raukos ir tekstiniai aprašymai.  

Sutinku, kad Lietuvoje rūpi-
namasi visais visuomenės sluoks-
niais, taip pat ir neįgaliaisiais. Bet 
kyla abejonių, ar pasirinkti spren-
dimo būdai yra geriausi. 

Neįgaliųjų socialinės integra-
cijos įstatymas deklaruoja lygių 
teisių, lygių galimybių, diskrimi-
navimo prevencijos, visapusiš-
ko dalyvavimo, savarankiškumo, 
prieinamumo, lankstumo, skir-
tingų poreikių tenkinimo ir ki-
tus principus. To siekti mus įpa-

Keliauti internete – 
didelės galimybės 

Panorote apžiūrėti Romos 
koliziejų, pasivaikščioti po Er-
mitažą ar Luvro muziejų? Pra-
šom. Prisijunkite prie interneto 
ir keliaukite, svajokite, tyrinėki-
te... neiškeldami kojos iš namų 
ir nemokamai. Žinoma, tai ne vi-
sai tas pat, kaip aplankyti žino-
mas vietas pačiam, tačiau ir vir-
tualioje ekskursijoje apie jas ga-
lima tikrai nemažai sužinoti. Vis 
daugiau žinomų kultūros ir isto-
rijos objektų yra nufimuojami, 
nufotografuojami ir su detaliais 
aprašymais pateikiami internete.

Namažai virtualių turų su-
kurta ir Lietuvoje. Apžiūrėti 
Palangos gintaro muziejųTiš- (nukelta į 5 psl.)

Virtualiai galima pasivaikščioti po Palangos gintaro muziejų-Tiškevičių rūmus.



Ukmergė: 
  Ukmergės rajono neį-
galiųjų draugijos narė Le-
onora Jasinavičienė pa-
pasakojo apie gražią vi-
duržiemio šventę. 

Neįgaliųjų draugi-
ja savo narius sukvietė į 
Ukmergės rajono Kultūros 
centro diskotekų salę, kur 
vyko popietėvakaronė „...
šaltą žiemą pasidalinkime 
gerumo lašeliu...“ 

Nepabijoję šalčio į 
šventę susirinko per 100 
draugijos narių. Neįgaliuo-
sius pasveikino Seimo na-
rys Arūnas Dudėnas ir me-

Pagerbė, padėkojo, pasibuvo...
ro pavaduotoja Klavdija 
Stepanova. 

Popietėje buvo pagerb-
ti draugijai padedantys sa-
vanoriai, padėję „Maisto 
banko“ akcijoje. Draugija 
itin džiaugiasi, kad noriai 
savanoriauja moksleiviai 
ir gimnazistai. 

Popietėje buvo išrink-
tos geriausios draugi-
jos darbuotojos – kiek
vienas šventės dalyvis 
užrašė vardą lapelyje ir 
įmetė į dėžutę. Daugiau-
siai balsų, kaip ir anks-
tesniais metais, surinko 

Ukmergės rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Zita Kviklienė, tačiau 
ji geriausios darbuotojos 
vardo atsisakė. Antrą vie-
tą vienodai balsų surin-
kusios užėmė lankomo-
sios priežiūros darbuo-
toja Danutė Ginaitienė ir 
kompiuterinio raštingu-
mo būrelio vadovė Eglė 
Kosmanaitė. Jos ir tapo 
geriausiomis 2015 drau-
gijos darbuotojomis. 

Šventėje taip pat buvo 
pasveikinti jubiliatai. Su-
sirinkusiuosius linksmino 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Naujosios eros pradžioje, t.y. prieš du tūkstančius 
metų istorikai aprašė, kokie žmonių tarpusavio 

santykiai bus mūsų laikais. Girdi, užeis sunkus metas, 
nes žmonės taps savimylos, juos kankins pinigų geis-
mas, bus pikti ir kerštingi, be prigimtinės meilės, pa-
siners į malonumus... 

Sunku paneigti, kad dabar visuomenėje tokių savy-
bių šaknys nekeroja. Tačiau nebūtinai tai šventraščių 
rašytojų toliaregiškumas. Prieš kokį šimtą metų tik fan-
tastiniuose kūriniuose kalbėta apie televizorius, reak-
tyvinius lėktuvus, daugelį kitų šiandieninių technikos 
stebuklų. Dabartinių mokslininkų įžvalgos jau keliau-
ja į kosmosą, rimtai kalbama apie vandeniu varomus 
automobilius ir kitus, rodos, nepasiekiamus dalykus.

Bet ir prieš šimtmečius žmonija žinojo, ir dabar ži-
no, kas yra gobšumas, korupcija, finansinė nelygybė. 
Šiandien daugelyje valstybių kelių procentų turtingų-
jų uždarbiai prilygsta 30 proc. metinių šalies pajamų. 
Lėtai plečiasi vadinamoji vidurinė klasė ir Lietuvoje, 
nes milijonus uždirba (dažnai neteisėtu būdu) šimtai, 
o skurdžių yra dešimtys tūkstančių. Visame pasauly-
je 1,5 milijardo žmonių priversti pragyventi iš 1,5 JAV 
dolerio per dieną. Dėl skurdo kasdien miršta apie 25 
tūkst. vaikų. O kiek dėl vandens ir maisto stygiaus žmo-
nių tampa neįgaliais – neįmanoma suskaičiuoti. Bet juk 
taip buvo ir prieš tūkstančius metų. 

Koks stiprus, turtingas ar įtakingas asmuo bebūtų, 
jis tėra tik žmogus ir vienas visuotinio blogio pašalinti 
nepajėgia. Juk net galingieji patiria neteisybę, sensta 
ir miršta. Tačiau ar turėtumėm prarasti viltį priešin-
tis antisocialumo veiksmams, dėl kurių kyla apgaulės, 
suktybės, pagaliau smurtas ir agresija šeimose bei vi-
suomenėje? Niekada nesensta ir nemiršta tik sąžinė – 
dorovinės žmonių nuostatos.

Prie nesąžiningumo visada šliejasi abejingumas, 
kaip tylus pritarimas piktybėms. Sunku patikėti, kad 
baisių tragedijų Kražiuose ir Kėdainių rajono Saviečių 
kaime nebuvo galima išvengti, jei sąžiningai savo pa
reigas būtų atlikę valdininkai, policija, o kaimynai būtų 
pilietiškai aktyvesni. Radviliškio rajone, Pavartyčiuo-
se, užsnūdusį 28 metų vyrą sugėrovai tąsė po kaimą 
ir... svilino ugnimi. Irgi niekas nematė? Biržų rajone 
susivaidijus dviem ūkininkams, vienas jų chemikalais 
nudegino didelį kaimyno kviečių lauką, padegė prie-
šininko dirbtuves, užbetonavo vandens gręžinį. Kaip 
visa tai pavadinti, jei ne nužmogėjimo apraiškomis!

Sakoma, kad tyra sąžinė – tai nuolatinė šventė. To-
kias iškilmes kartą patyrė vilnietė Gintarė V. Prireikė 
jai iš bankomato išsiimti 20 eurų. Skubėdama korte-
lę paėmė, bet apie pinigus pamiršo. Po kiek laiko grį-
žo – gal, sako, bankomatas pinigus įtraukė atgal. Naivu 
tikėtis, bet juk visko būna su ta elektronika. Netolie-
se stovintis vaikinukas, pamatęs, kad mergina kažko 
ieško, jai sako: štai jūsų pinigai, jau norėjau perduo-
ti apsaugininkams. Gintarė iš nuostabos nustėro – ne 
dėl grąžintų eurų, o dėl to, kad mus supa sąžiningos 
jaunos asmenybės, vertos pagarbos bei susižavėjimo. 

Tūkstančiai žmonių pajaučia šventę aukodami lab-
darai per televizijos renginius. Dar gilesnį jausmą iš-
gyvena tie, kurie sulaukia paramos: ar tai būtų onko-
loginėmis ligomis sergantys vaikai, globos namų auk
lėtiniai, senoliai, atvėrę duris Maltos ordino savano-
riams su termosu karštos, maistingos sriubos, ar tie 
negalią turintys vaikai, kuriems Labdaros ir paramos 
fondo „Algojimas“ sumanymo dėka aukos daro gyve-
nimą gražesnį. Tūkstančiai neturtingųjų visada dėko-
ja „Maisto bankui“, surenkančiam ir išdalinančiam jų 
sotesniam stalui daugybę tonų produktų.

„Ištiesk gerumui ranką“ – toks visų labdarių veiki-
mo ryžtas. Jie skelbia idėją: „Ko vienas negaliu, kartu 
mes galim viską!“ Tai lyg atsakas senovės istorikų pra-
našystėms apie visuotiną šių laikų žmonijos susveti-
mėjimą. Jo visai mažai beliktų, jei per gyvenimą daž-
niau eitume podraug su gerumu.

Podraug su gerumu

Apie tai,
kas

jaudina

Nuo šių metų neįgalių-
jų sporto veiklos fi-

nansuojamos pagal nau-
ją tvarką – per Neįgaliųjų 
socialinės integracijos per 
kūno kultūrą ir sportą pro-
jektus. Nemažai neįgaliųjų 
draugijų, pasinaudojusios 
galimybe, parengė pro-
jektus ir žada įgyvendinti 
sporto veiklas. Ne vieno-
je savivaldybėje Neįgalių-
jų draugija yra vienintelė 
vieta, kurioje sudaromos 
sąlygos negalią turintie-
siems sportuoti. 

Viena iš tokių organiza-
cijų – Lazdijų rajono neįga-
liųjų draugija. Jos vadovė 
Onutė Černiauskienė sa-
ko, kad sportuoti draugi-
ja savo narius kviečia jau 
ne pirmus metus, ir anks-
čiau organizacija gaudavo 
finansavimą sporto veik
loms, tik ne per atskirą 
programą, o per socialinės 
reabilitacijos paslaugų ne-
įgaliesiems bendruomenė-
je projektus. Šiemet gau-
ta suma taip pat panaši 
kaip anksčiau – apie 2400 
Eur. Draugija jau ne vie-
nus metus bendradarbiau-
ja su treneriu Valdema-
ru SušinskuBaranausku, 
šiemet jis taip pat rūpin-
sis draugijos narių spor-
tiniu užimtumu, sveikati-
nimu. Projekte numatyta, 
kad neįgalieji šiemet ga-
lės dalyvauti kūno kultū-
ros pratybose (mankštin-
tis su kamuoliais, dalyvauti 
gimnastikos užsiėmimuo-
se), žaisti šaškėmis, šach-
matais, mėtyti smiginį ir 
pan. O. Černiauskienė pa-

sakoja, kad draugijos na-
riai taip pat turės galimy-
bę plaukioti ir mankštin-
tis vandenyje. Pirmininkė 
dėkinga sanatorijai „Belo-
rus“ Druskininkuose, ku-
ri sudaro galimybę nega-
lią turintiesiems lengvati-
nėmis sąlygomis naudotis 
baseinu, mankštintis vado-
vaujant kineziterapeutei. 

Taip pat iš projekto lė-
šų bus apmokėtos kelionių 
į apskrities ir respublikos 
neįgaliųjų sporto varžy-
bas išlaidos, nupirkta nau-
jo sportinio inventoriaus. 
O. Černiauskienė sako, kad 
ilgai įkalbinėti sportuoti 
draugijos narių nereikia – 
daugelis labai noriai daly-
vauja šiuose užsiėmimuo-
se. Na, o šaškės ir šachma-
tai yra puiki laisvalaikio 
praleidimo forma vyrams, 
kuriems draugija negali 
pasiūlyti kitos užimtumo 
veiklos – juk dainuoja ir 
rankdarbius kuria papras-
tai moterys. Pasak draugi-
jos pirmininkės, mankštin-
tis, sportuoti kiekvienam 
žmogui labai svarbu. O ne-
įgalieji Lazdijuose netu-
ri kur tai daryti. Aerobiką 
paprastai lanko jaunesni 
žmonės, be to, tai ir nema-
žai kainuoja, taip pat, kaip 
ir vandens procedūros po-
liklinikoje. O draugijoje ne-
įgalieji ne tik pasportuoja, 
bet ir pabendrauja, malo-
niai praleidžia laiką. 

Švenčionių rajono ne-
įgaliųjų draugija taip pat 
vienintelė rajone, kuri tei-
kė projektą neįgaliųjų in-
tegracijos per kūno kultū-

rą ir sportą veikloms vyk-
dyti. Draugijos pirminin-
ko Tadeušo Šimkovičiaus 
nuomone, sportas – ge-
riausia integracijos for-
ma, geresnė nei mezgimas 
ar dainavimas. „Kai „nura-
šyti“ visuomenėje žmonės 
gauna medalį, jie patiki, 
kad dar kažką gali, tai pa-
drąsina juos, įkvepia pasi-
tikėjimo“, – sako Švenčio-
nių rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas. Jis pats 
daug pasiekė sėdėdamas 
neįgaliojo vežimėlyje – ak-
tyviai sportuodamas tapo 
pasaulio, Europos orienta-
vimosi sporto čempionu. 

T. Šimkovičius taip pat 
pasakoja, kad pats būda-
mas sporto entuziastas, 
į socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų 
veiklas visada įtraukda-
vo sportą. Skirtumas tik 
tas, kad šiemet reikėjo ra-
šyti dar vieną projektą – 
prisidėjo daugiau darbo. 
Sportuoti neįgalieji ren-
kasi Pabradėje. T. Šimko-
vičius džiaugiasi, kad Pa-
bradės „Ryto“ mokykla ne-

mokamai leidžia naudotis 
sale. Šaškės, šachmatai, 
orientacinis sportas – šio-
se veiklose galės dalyvau-
ti švenčioniškiai. Taip pat 
planuojama vykti į įvairias 
apskrities, respublikos ir 
kitas varžybas. 

Vienintelė savo rajo-
ne neįgaliuosius sportuo-
ti kviečia ir Kelmės rajono 
neįgaliųjų draugija. Pirmi-
ninkė Elena Kančiauskai-
tė sako, kad organizacijai 
šiemet kūno kultūros ir 
sporto veikloms numaty-
tas 3500 tūkst. Eur. finan-
savimas. Draugijos nariai 
galės žaisti šaškėmis, šach-
matais, mankštintis su tre-
niruokliu, šiaurietiškomis 
lazdomis ir pan. Taip pat 
dalis lėšų bus skirta spor-
to šventėms surengti, iš-
vykoms į kitose šalies vie-
tose vyksiančias varžybas 
finansuoti. E. Kančiauskai-
tė džiaugiasi, kad sportuo-
ti neįgaliųjų draugijos na-
riams padės treneris – Kra-
žantės pagrindinės mo-
kyklos mokytojas Nerijus 
Peleckis. 

Emilija Stonkutė 

Neįgaliųjų draugijos kviečia sportuoti 

Lazdijų r. neįgaliųjų draugija kviečia savo narius sportuoti.

???

draugijos meno kolektyvai 
„Goda“, „3V“ ir „Kartos“.  

„Gera matyti, jog nori-
me padėti vieni kitiems, 
mokame dalintis, kar-
tu spręsti problemas ir 
džiaugtis“, – sakė Z. Kvik
lienė.

Draugijos pirmininkė Zita Kviklienė padėkoja ansambliui „3V“.

Geriausios 2015 metų drau-
gijos darbuotojos Danutė Gi-
naitienė ir Eglė Kosmanaitė.
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nuo 2016 metų sausio 1 d. padidinus valstybinės socialinio 
draudimo bazinės pensijos dydį (toliau – bpd) iki 112 eur (buvo 
108 eur) pasikeitė mokamų šalpos išmokų dydžiai. dabar jie yra:

Šalpos pensijos neįgaliems vaikams, kai nustatytas:
– sunkus neįgalumas — 224,00 Eur (2 BPD);
– vidutinis neįgalumas — 168,00 Eur (1,5 BPD);
– lengvas neįgalumas — 112,00 Eur (1 BPD).

Asmenims, pripažintiems neįgaliais iki dienos, kurią jiems sukanka 
24 metai:

– netekus 75-100 proc. darbingumo — 224,00 Eur (2 BPD);
– netekus 60-70 proc. darbingumo — 168,00 Eur (1,5 BPD);
– netekus 45-55 proc. darbingumo — 84,00 Eur (0,75 BPD).

Asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių arba pripažintiems 
neįgaliais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo po 24 metų 
amžiaus (neturintiems reikiamo darbo stažo):

– netekus 75-100 proc. darbingumo (I grupė) — 112,00 Eur (1 BPD);
– netekus 60-70 proc. darbingumo (II grupė) — 100,80 Eur (0,9 BPD);
– sukakus senatvės pensijos amžių — 100,80 Eur (0,9 (BPD).

Šalpos našlaičių pensijos — 56,00 Eur (0,5 BPD) kiekvienam mirusio 
asmens vaikui, tačiau ne daugiau kaip 168,00 Eur (1,5 BPD), kai teisę 
gauti šią pensiją turi 4 ar daugiau mirusiojo vaikų.

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos — 280,00 Eur (2,5 BPD).

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos:
1. neįgaliems vaikams, kai nustatytas:
– sunkus neįgalumas — 112,00 Eur (1 BPD);
– vidutinis neįgalumas — 56,00 Eur (0,5 BPD).
2. asmenims, netekusiems 60 procentų ir daugiau darbingumo:
– netekus 75-100 proc. darbingumo — 112,00 Eur (1 BPD);
– netekus 60-70 proc. darbingumo — 56,00 Eur (0,5 BPD).
3. asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių — 56,00 Eur 

(0,5 BPD).

Šalpos kompensacijos — 168,00 Eur (1,5 BPD).

Šalpos pensijos, paskirtos iki 2004-04-01 už neįgalaus asmens slaugą 
namuose — 44,03 Eur (2004 m. kovo mėnesio galiojusio BPD).

Socialinės pensijos, paskirtos iki 1995-01-01:
– 59,78 Eur (pradinis dydis iki indeksacijų pradžios – 80,39 Lt);
– 62,52 Eur (pradinis dydis 84,14 Lt);
– 65,62 Eur (pradinis dydis 88,33 Lt);
– 71,87 Eur (pradinis dydis 96,70 Lt).

Šalpos išmokos mokamos už praėjusį mėnesį, todėl naujo dydžio 
išmokos už sausio mėn. mėn. bus mokamos vasario mėn.

„Bičiulystės“ inf.

Aktualijos
2016 metais – nauji šalpos išmokų dydžiai

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija jau parengė 
naują specialiųjų poreikių 
nustatymo tvarką, pagal ku-
rią iš esmės keistųsi ir tiksli-
nių kompensacijų dydžiai. Gal 
numatoma pertvarka bus so-
cialiai teisingesnė?

Sausio 12 d. Neįgaliųjų rei-
kalų departamente neįgaliųjų 
asociacijoms buvo pristatytos 
dvi SADM specialistų parengtos 
specialiųjų poreikių nustatymo 
ir tikslinių išmokų dydžių alter-
natyvos, kurios pateiktos svars-
tyti Vyriausybei. Pirmuoju atve-
ju siūloma palikti beveik nepa-
keistą išmokų modelį, o antruo-
ju – įvesti du papildomus tiksli-
nių išmokų laiptelius, o tai lyg ir 
turėtų sumažinti disproporciją 
tarp nuolatinės slaugos ir prie-
žiūros (pagalbos) tikslinių išmo-
kų dydžių. Siūloma, kad tikslinės 
išmokos būtų skirstomos į:

I nuolatinės slaugos lyg
muo – 2,5 TKB (tikslinės kom-
pensacijos bazė);

II nuolatinės slaugos lyg
muo – 1,6 TKB;

III nuolatinės priežiūros (pa-
galbos) lygmuo – 1 TKB;

IV nuolatinės priežiūros (pa-
galbos) lygmuo – 0,2 TKB.

Vertinant siūlomą alternaty-
vą, pagrįstai kyla klausimas, ar 
specialiųjų poreikių lygmenys 
ir toliau bus nustatomi vado-
vaujantis tik medicininiais kri-
terijais. Neaišku, kodėl atsiran-
da didžiulė disproporcija tarp 
III ir IV lygmens. 

Neramu ir dėl to, kad ateityje 
neįgalių asmenų gaunamos tiks-
linės išmokos bus susietos ne 
su bazine mėnesine alga (kaip 
yra šiandien), bet su tikslinės 
kompensacijos baze (TKB). In-
deksuojant senatvės ar netek-
to darbingumo pensijas bazinė 
mėnesinė alga neišvengiamai tu-
rės būti didinama, o TKB didini-
mas priklausys tik nuo politikų 
malonės. Niekas negali paneigti, 
kad tikslinių išmokų dydžiai gali 
nesikeisti ne vieną dešimtmetį. 

Ne vienus metus kalbame 
apie sumenkusią neįgaliųjų 
motyvaciją įsitraukti į akty-
vų gyvenimą, susirasti darbą 
(dirba tik kas ketvirtas dar-
bingo amžiaus neįgalusis). Ne-
galią turintieji neslepia – esa-
ma piniginės paramos sistema 
neskatina ieškotis darbo, nes 
skirtumas tarp gaunamų iš-
mokų ir galimo darbo užmo-
kesčio pernelyg menkas.

Mane visada stebina, kad 
tikslinės išmokos visiškai nesu-
sietos su pačių neįgaliųjų ar jų 
šeimos narių aktyvumu, pastan-
gomis aktyviai integruoti(s) į 
bendruomenes, dalyvauti užim-
tumo programose, darbo rinkoje. 

Pažvelkime į tikslinę prie-
žiūros (pagalbos) kompensaciją. 
Nustačius šį specialųjį poreikį, 
darbingo amžiaus neįgaliajam 
skiriama 112 eurų išmoka. Tokia 
pati tetraplegikui (labai silpnas 
rankas turinčiam ir apsitarnauti 
negalinčiam neįgaliajam), tokia 

pati ir vežimėlyje sėdinčiam, ta-
čiau savarankiškai juo judėti ga-
linčiam žmogui. Lygiavos princi-
pas taikomas ir įsidarbinusiam, 
ir namuose dienas leidžiančiam 
neįgaliajam. 

Daugelis tikslinę kompensa-
ciją gaunančių neįgaliųjų ją ver-
tina kaip priedą prie netekto dar-
bingumo (invalidumo) ar neįga-
lumo išmokų. Aktyviai darbo rin-
koje, užimtumo (lavinimo) prog
ramose dalyvaujantys neįgalūs as-
menys, šeimos, dedančios didžiu-
les pastangas į savo neįgalių vaikų 
integraciją, šias išmokas išleidžia 
kelionėms į darbą ar užimtumo, 
lavinimo įstaigą. Tai nemenka fi-
nansinė našta ir neįgaliajam, ir jo 
šeimai. Pagrįstai kyla klausimas, 
ar namuose „ugdomas“ neįgalus 
vaikas ir prie kompiuterio dienas 
leidžiantis darbingo amžiaus ne-
įgalus žmogus turi gauti tokio pa-
ties dydžio tikslines išmokas, kaip 
ir aktyviai gyvenantis? 

Tikriausiai ne vienas jums 
paprieštarautų, kad dirbantis 
neįgalusis gauna atlygį, iš ku-
rio ir turėtų padengti papildo-
mas išlaidas.

Sutinku, kad papildomas už-
darbis suteikia tam tikro „kom-
forto“. Bet dirbdamas neįgalusis 
moka mokesčius valstybei, ne-
sinaudoja kitomis kompensaci-
jomis (pvz., už šildymą ir karštą 
vandenį) ir pan. Tuo labiau kad 
ir dirbančių neįgalių asmenų pa-
jamos retai būna didesnės už mi-
nimalią algą.

Be to, aktyvų gyvenimą pa-
sirinkę sunkią negalią turintys 
žmonės darbo rinkoje taip pat pa-
tiria diskriminaciją. Turiu galvoje 
iš Lietuvos įstatymų niekaip neiš-
nykstantį terminą „nedarbingas“. 
Neįgaliųjų asociacijos jau daug 
metų viešuose susitikimuose apie 
tai diskutuoja su valdžios institu-
cijų vadovais, ragina šio termino 
atsisakyti, tačiau į tai neįsiklau-
soma, nekreipiama dėmesio. Vi-
sai neseniai – 2015 m. gruodžio 
2 d. – Vyriausybė svarstė ir prita-
rė Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos pateiktiems šešiems 
Neįgaliųjų socialinės integracijos 
įstatymo straipsnių pakeitimams. 
Deja, apie šio įstatymo 20 straips-
nio 7 punktą, kuriame ir išdėsty-
ta nuostata, kad jei asmeniui nu-
statoma 0–25 proc. darbingumo, 
jis laikomas nedarbingu, ir šį kar-
tą neužsiminta. Viskas, ką esame 
pasiekę – kad asmuo, kuriam nu-
statytas 0–25 proc. darbingumas, 

gali dirbti pagal negalios pobūdį 
pritaikytoje darbo vietoje ar pri-
taikytomis darbo sąlygomis. Ta-
čiau ši nuostata darbdaviui tėra 
rekomendacinio pobūdžio. Neį-
galiųjų asociacijų nuomone, jei-
gu termino „nedarbingas“ atsisa-
kytume, o iš tikrųjų dėl sveikatos 
būklės dirbti negalinčio asmens 
neįgalumo pažymėjime būtų nu-
rodyta, kad šio asmens darbingu-
mas – 0 proc., niekas nenukentė-
tų, o norintiems dirbti nereikėtų 
įrodinėti savo teisių. 

Dėl šios nuostatos neįgalieji 
patiria ir daugiau sunkumų. So-
cialinės apsaugos ir darbo minis-
tro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsaky-
me Nr. A1473  „Dėl darbo  rin-
kos stebėsenos sąlygų ir tvarkos 
aprašo  patvirtinimo“ nurodoma, 
kad asmenys, kuriems nustaty-
tas iki 25 proc. darbingumo arba 
sunkus neįgalumo lygis, turi ne 
„bedarbio“, o „ieškančiojo darbo“ 
statusą. Tokie asmenys netenka 
teisės į nedarbo socialinio drau-
dimo išmoką net ir tuo atveju, jei 
prieš kreipdamiesi į Darbo biržą 
dirbo. Tačiau  jei nustatoma 30–
55 proc. darbingumo, toks asmuo 
laikomas iš dalies darbingu ir ne-
darbo socialinio draudimo išmo-
ką gauti gali. Ar galime tai pava-
dinti kitaip nei sunkios negalios 
asmenų diskriminacija? 

Ar turite viziją, kaip vals-
tybės išmokų sistema turėtų 
skatinti neįgaliuosius iš tikrų-
jų gyventi aktyviai, būti nau-
dingus visuomenei? 

Neįgaliųjų interesams ats-
tovaujančios asociacijos yra su-
brandinusios viziją, kaip spręsti 
socialines problemas. Lygiateisių 
partnerių teisėmis su atitinkamų 
valstybinių tarnybų specialistais 
susėdus prie apskritojo stalo bū-
tų galima priimti konstruktyvius 
sprendimus dėl neįgaliesiems 
skiriamų įvairių išmokų, pro-
fesinės neįgaliųjų reabilitacijos 
ir užimtumo rėmimo tvarkos, 
techninių priemonių efektyvaus 
panaudojimo ir gyvenamosios 
aplinkos pritaikymo. 

Manau, kad valstybė priva-
lėtų labiau rūpintis aktyviais, 
socialiai integruotais neįgaliais 
žmonėmis, o jų pastangas įver-
tinti didesnėmis socialinėmis ga-
rantijomis. 

Ačiū už pokalbį ir įdomias 
įžvalgas.

Kalbėjosi 
Aldona MiliEškiEnė

Lygiavos principas: optimalus 
sprendimas ar aktyvių neįgaliųjų 

diskriminacija?
(atkelta iš 1 psl.)

Neįgaliųjų reikalų tarybos 
prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos surengtame po-
sėdyje išklausyta Tarybos pir-
mininko Zigmanto Jančauskio 
2015 metų ataskaita. Visuome-
niniais pagrindais dirbanti ly-
giateisės partnerystės pagrindu 
iš valstybės institucijų ir neįga-
liųjų asociacijų atstovų sudary-
ta Taryba kasmet renka jai va-
dovausiantį pirmininką. Vienais 
metais šios pareigos patikimos 
nevyriausybinių asociacijų, ki-
tais – valstybės institucijų atsto-
vui. 2016aisiais Tarybos nariai 

pirmininku išrinko socialinės ap-
saugos ir darbo viceministrą Al-
girdą Šešelgį. Pirmininko pava-
duotoja išrinkta Lietuvos žmonių 
su negalia sąjungos prezidentė 
Rasa Kavaliauskaitė.

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė Asta Kandrata-
vičienė posėdyje dalyvavusiems 
Tarybos nariams pristatė Nacio-
nalinės neįgaliųjų socialinės in-
tegracijos 2013–2019 m. progra-
mos įgyvendinimo 2016–2018 
metų priemonių plano 2016 me-
tams numatytas veiklas. 

„Bičiulystės“ inf.

Neįgaliųjų reikalų tarybai 
vadovaus Algirdas Šešelgis

neįgaliųjų judėjimo pradininkų dėmesiui

Šiemet minėsime neįgaliųjų judėjimo 45 metų sukaktį. Lietu-
vos neįgaliųjų draugija nori paminėti šią svarbią progą, todėl kvie-
čia visus neįgaliųjų judėjimo pradininkus, buvusius būrelio „Drau-
gystė“ narius, leidinio „Draugo žodis“ bendraautorius pasidalyti 
savo prisiminimais. Prašome užrašyti savo įspūdžius apie neįga-
liųjų judėjimo pradžią, atsiųsti išlikusių laiškų, nuotraukų ir kitų 
visiems įdomių dokumentų. Įdomiausi pasakojimai bus išspaus-
dinti „Bičiulystėje“. 

Lietuvos neįgaliųjų draugija neįgaliųjų judėjimo sukaktį minės 
tradicinėje šventėje Talačkoniuose. 

Rašykite mums adresu: Lietuvos neįgaliųjų draugija, Saltoniš-
kių g. 29/3, Vilnius. El.paštas info@draugija.lt arba saule@draugija.lt
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Sveiko žmogaus raumeninės 
skaidulos nuolatos sunyksta 

ir atsistato, ir tai dinaminis pro-
cesas. Su amžiumi ši pusiausvyra 
sutrinka, ir raumenų skaidulų ny-
kimas vyksta aktyviau. Žmogaus 
raumenų masė, veikiant fizio
loginiams mechanizmams, nuo 
20 iki 80 metų amžiaus sumažė-
ja maždaug 30 %. Ypač šis proce-
sas ryškiai pasireiškia po 40ies. 
Po 30ies metų kasmet netenka-
ma maždaug po 1 % raumenų 
masės; kartais ši netektis suda-
ro 8 % per kiekvieną nugyventą 
dešimtmetį (labiau mažėja vyrų 
raumenų masė). Žmonių, perko-
pusių 50ties metų ribą, raume-
nų masė paprastai kasmet mažė-
ja po 1–2 %, tuo pačiu silpsta ir 
raumenų tonusas. Dėl raumenų 
masės netekties sumažėjus rau-
menų jėgai ir pablogėjus fizinio 
aktyvumo apimčiai, netenkama 
nepriklausomybės atliekant kas-
dienius darbus. Taigi maždaug 
14 % asmenų, būdami 65–75 me-
tų amžiaus, negali atlikti įprasti-
nių darbų be artimųjų pagalbos. 
Svarbu dar ir tai, kad organizmui 
senstant ne tik mažėja raumenų 
masė, bet taip pat silpnėja kaulų 
atsparumas lūžiams. Dėl abiejų 
procesų galimos rimtos pasek
mės – kritimai, kaulų lūžiai, ne-
įgalumas.

Pasitaiko ir sveikiems,  
ir ligoniams

Silpni ir neefektyviai vei-
kiantys raumenys dažnai suke-
lia įvairių problemų. Deja, kol 
jos netampa rimtomis, dažniau-
siai nesprendžiamos. Vien tik 
dėl aptariamų dalykų pablogė-
ja kraujotaka, limfos cirkuliaci-
ja, atsiranda virškinimo sutri-
kimų, dažniau vargina vidurių 
užkietėjimas, kartais pasidaro 
sunku kontroliuoti šlapinimą-
si arba ištuštinti šlapimo pūslę. 
Neretai dėl raumenų silpnumo 
nusileidžia arba pradeda vienas 
kitą spausti vidaus organai. Kai 
ilgesnį laiką nekreipiamas dė-
mesys į organizmo siunčiamus 
signalus, blogėja raumenų ko-
ordinacija, atsiranda raumenų 
įtampa ir netgi būna (tai ypač 
dažnai pasireiškia, pvz., blogai 

maitinamiems vaikams) raume-
nų distrofijai ir išsėtinei sklero-
zei būdingų požymių.

Baltymai 
Raumenų masės netektis pa-

sitaiko ir sveikiems asmenims 
(tai siejama su mažu fiziniu ak-
tyvumu ir „sėdimu“ gyvenimo 
būdu), ir ligoniams, sergantiems 
įvairiomis lėtinėmis ligomis (in-
sultas, širdies nepakankamumas, 
pablogėjęs regėjimas, pusiausvy-
ros sutrikimai) ir dar tuomet, kai 
organizmas nepakankamai aprū-
pinamas baltymais. Beje, pagal 
Tarptautinio osteoporozės fon-
do rekomendacijas būtina kas-
dien suvartoti ne mažiau kaip 
0,5–1 g baltymų kiekvienam kū-
no svorio kilogramui. Žinoma, as-
menims, turintiems mažą kūno 
masę, taip pat atsiradus proble-
mų su inkstais, baltymų turi būti 
vartojama mažiau (visa tai apta-
riama su gydytoju).

Vitaminas D
Kitas raumenų masei svarbus 

faktorius – pakankamas vitami-
no (toliau – vit.) D lygis kraujyje. 
Antai optimalus vit. D lygis pasie-
kiamas esant saulėje (nors 15–30 
min.), kai būna atviras veidas, ke-
liai ir pečiai. Iš dalies vit. D gauna-
mas su maistu, pvz., valgant rie-
bių jūros žuvų, lašišų, konservuo-
tų sardinių, tuno, saulėje džio-
vintų šitakio grybų, geriant žuvų 
taukus. Be to, vit. D yra ikruose, 
svieste, sūriuose, kiaušiniuose, 
avokaduose ir kitur.  

Jeigu kraujyje randama per 
mažai vit. D, kartu su jo turinčiu 
maistu rekomenduojama (tai nu-
stato gydytojas) vartoti vaistų, 
turinčių vit. D. Pagyvenę žmo-
nės, papildomai vartojantys vit. 
D, gali padidinti raumenų masę. 
Tai jiems padės atlikti kasdienius 
darbus, sumažins kritimų ir tuo 
pačiu kaulų lūžių riziką.

Pastabos:
1. Pagyvenusių žmonių kri-

timų riziką didina ne vien tik 
raumenų masės mažėjimas, ko-
jų raumenų silpnumas ir nepa-
kankamas vit. D kiekis, bet ir 
pusiausvyros sutrikimai, galvos 
svaigimas, daugybės vaistų var-

tojimas (ypač darančių poveikį 
galvos smegenų veiklai) bei re-
gėjimo susilpnėjimas.

2. Raumenų masės mažėji-
mas būna susijęs ne tik su nera-
cionalia mityba, kai trūksta rei-
kiamo kiekio baltymų ir vit. D, 
bet taip pat didelę reikšmę turi 
su amžiumi senkantys endokri-
ninės sistemos resursai.

Pasitikrinkime, ar 
pakankama raumenų jėga 

Norint sužinoti, ar pakanka-
ma raumenų jėga, ar nesutrikusi 
pusiausvyra, galima atlikti nesu-
dėtingą testą. Daroma taip: atsi-
sėdama (pvz., ant taburetės, kė-
dės) ir 5 kartus atsistojama (tai 
reikia atlikti kaip galima greičiau 
ir – svarbiausia – be rankų pagal-
bos). Jeigu šį testą atlikti sunku, 
tai rodo, kad raumenų masė yra 
nepakankama. 

Žinoma, pagyvenusiems žmo-
nėms yra taikomi specialūs pra-
timai, skirti raumenų jėgai ir pu-
siausvyrai gerinti, kurie atlieka-
mi 2–3 kartus per savaitę (jeigu 
gydytojas nenurodo kitaip). At-
liekant tokius pratimus regulia-
riai, pagerėja bendra savijauta, 
raumenų jėga, sumažėja kritimų 
rizika bei atsiranda galimybė at-
likti kasdienius darbus be arti-
mųjų pagalbos.

Ar naudinga speciali 
baltyminė dieta?

Kai kurių šalių liaudies me-
dicinoje pastaruoju metu re-
klamuojama speciali baltyminė 
die ta. Ji turi ne tik pliusų, bet ir 
minusų. Tokių dietų autoriai tei-
gia, kad baltymai turi mažiau ka-
lorijų negu angliavandeniai, to-
dėl reikia vartoti produktus, tu-
rinčius mažai angliavandenių ir 
riebalų, bet daug baltymų. Aiški-
nama, kad baltymai gerina imu-
nitetą, mažina riziką išsivysty-
ti antrojo tipo diabetui, lengvi-
na organizmo būklę menopau-
zės laikotarpiu. Pabrėžiama, 
kad baltymų masei užpildžius 
skrandį, ilgą laiką nesinori val-
gyti, greičiau gyja sužaloti au-
diniai, greitėja medžiagų apy-
kaita, gaunama daugiau ener-
gijos, gerėja plaukų, nagų būklė, 

daugiau vartoti daržovių ir vaisių 
(jie turi ląstelienos), nepadau-
ginti druskos, krakmolo, vengti 
labai šalto ir karšto maisto.

Baltymų šaltiniai
Baltymų turi gyvūninės ir 

augalinės kilmės produktai. Jie 
iš dalies gali vieni kitus pakeis-
ti, tik skiriasi baltymų įsisavini-
mas (geriau įsisavinami gyvūni-
nės kilmės baltymai).

Gyvūninės kilmės baltymų 
randama mėsos ir pieno pro-
duktuose, žuvyse, kiaušiniuose. 
Beje, pastaruoju metu pasigirdo 
neigiamų atsiliepimų (mat gali 
sukelti vėžį) apie raudoną, ypač 
perdirbtą ar kitokių žalingų prie-
dų turinčią mėsą. Ką daryti? Gal 
visiems laikams atsisakyti to-
kios mėsos? Nepanikuokime. Ką 
pastaruoju metu išgirdome, vi-
sose medicinos enciklopedijose 
ir žinynuose buvo rašoma prieš 
pusšimtį metų. Svarbu saikin-
gai ir nedažnai valgyti rūkytus, 
keptus ir dar kitaip perdirbtus 
mėsos gaminius bei neužmiršti 
kartu vartoti daržovių. Taip pat 
svarbu valgyti žuvies, juk tai – 
optimalus baltymų šaltinis. Be 
to, žuvyse yra ir daugiau įvairių 
vertingų medžiagų, o pats pro-
duktas mažai kaloringas.

Augalinės kilmės baltymų 
gausu sojose, pupose, pupelė-
se, riešutuose, košėse, saulėgrą-
žose, kai kuriose daržovėse, ta-
čiau juose nėra visų aminorūgš-
čių. Pavyzdžiui, aminorūgštis 
triptofanas, iš kurio sintetinasi 
džiaugsmo hormonas serotoni-
nas, randamas tik gyvūniniuose 
produktuose. 

Orientaciniai baltymų kiekiai 
(100 g produkto): vištos krūtinė-
lė – 30 g, žuvis – apie 21 g, virtas 
kiaušinis – 7 g, jautiena – 29 g, 
neriebi varškė – 16,5 g; stiklinė 
neriebaus pieno – 7 g. 

Romualdas oGinSkAS

Aristotelis sakė, kad esame 
tai, ką nuolat darome, tad 

meistriškumas yra ne veiksmas, 
bet įprotis. Daugelyje gyveni-
mo sričių esame veikiami tam 
tikrų įpročių. Jie slepiasi mūsų 
kasdienybėje ir dažniausiai lie-
ka nepastebėti, kol stabtelime ir 
apie juos pagalvojame. Nuo vai-
kystės esame mokomi du kar-
tus per dieną išsivalyti dantis, 
pasikloti lovą, reguliariai lan-
kytis pas gydytoją. Daugelis tu-
ri ir neigiamų bei žalingų įpro-
čių, tokių kaip rūkymas, alkoho-
lio vartojimas, nuolatinis burno-
jimas ar nemandagus elgesys su 
aplinkiniais. Vieni įpročiai susi-
formuoja greitai, kitus prisijau-

kinti sunkiau. Paprastai greičiau 
įprantame daryti neigiamus da-
lykus, nes įsileisti blogą elgesį 
yra lengviau nei jį ištaisyti. Vis 
dėlto teigiamų įpročių formavi-
mas yra gana svarbus visą gyve-
nimą. Nors tai reikalauja nema-
žai sąmoningumo bei pastangų, 
tačiau teisingi įpročiai gali labai 
pagerinti gyvenimo kokybę.

Pakeisti savo elgesį – tai 
įtraukti naują veiklą į savo die-
notvarkę arba iš jos ką nors pa-
šalinti. Populiarus mitas teigia, 
kad organizmui užtenka septy-
nių dienų, kad jis pradėtų taiky-
tis prie permainų, o naujas įpro-
tis susiformuoja po trijų savai-
čių. Deja, realybėje šis darbas 

gali užtrukti ilgiau nei 21 dieną. 
Kai kurių tyrimų duomenimis, 
kad nauja veikla taptų įpročiu, 
turi praeiti bent trys mėnesiai. 
Iš tiesų tai, kaip greitai pavyks 
suformuoti naują įprotį, priklau-
so ne tik nuo paties įpročio, bet 
ir nuo asmeninių savybių. Skir-
tingi žmonės tą patį įprotį gali 
išsiugdyti per visiškai skirtin-
gą laiką.

Vienas svarbiausių veiksnių, 
padedantis suformuoti naujus 
įpročius, yra motyvacija. Vidi-
niai ar išoriniai veiksniai gali 
paskatinti keisti savo elgesį. Ge-
riausi rezultatai pasiekiami tuo-
met, kai tai skatina ne aplinkos 
įtaka, o paties žmogaus noras. 

Naujo įpročio 
formavimas

Norint suformuoti naujus 
įpročius pravartu naudotis smul-
kiais ir konkrečiais žingsneliais. 
Visus juos apgalvojus ir įgyven-
dinus padidėja tikimybė, kad el-
gesio permainos tikrai įsitvirtins 
kasdieniame gyvenime.

Pradėkite lėtai. Geriausia 
pradėti siekti permainų nuo vie-
no ar dviejų dalykų. Naivu tikė-
tis, kad pavyks sulaukti teigiamų 
rezultatų, jei iš karto bandysite 
pakeisti dešimt jums trukdan-
čių veiksnių. Pagalvokite, ko-
kį įprotį norėtumėte išsiugdyti 
per artimiausią pusmetį. Galbūt 
praverstų daugiau laiko praleis-

ti gryname ore, anksčiau nueiti 
miegoti ar dažniau paskambin-
ti draugams. Kai pasieksite šio 
tikslo, imkitės kitos užduoties.

Kelkite specifinius tikslus. 
Norint pasiekti geriausių rezulta-
tų, reikėtų išsikelti tikslus, kurie 
būtų konkretūs ir pamatuojami. 
Taip pat pravartu nepamiršti sa-
vęs už tai apdovanoti. Naują elge-
sį taip pat turėtų būti įmanoma 
pamatuoti. Tikslas „sveikai mai-
tintis“ nėra labai konkretus, ta-
čiau jei norite įprasti „nevartoti 
cukraus“, neabejotinai pasieksi-
te konkrečių teigiamų rezultatų.

Apmąstykite savo dieno-
tvarkę. Dažnai įsipareigoję daryti  

Daktaras
Aiskauda

odos elastingumas. Vartojant 
augalinius baltymus sumažėja 
galimybė sirgti širdies ir krau-
jagyslių ligomis, senatvine sil-
pnaprotyste.

Įsidėmėtina! Vartojant (ne-
pasitarus su gydytoju!) pernelyg 
daug baltymų, galimos šios ne-
malonios pasekmės:

– padidėja skysčių netekties 
rizika,

– atsiranda vit., mineralų ir 
kitų gyvybiškai svarbių medžia-
gų stygius,

– padidėja dujų kaupimasis, 
– užkietėja viduriai arba vi-

duriuojama,
– vargina rėmuo, virškinimo 

sutrikimai,
– sutrikdoma žarnyno mik

roflora,
– inkstuose gali prasidėti už-

degiminiai procesai, atsirasti 
smėlio, susiformuoti akmenys,

– padidėja galimybė susirgti 
vėžiu (ypač jei šia liga sirgo šei-
mos nariai ir artimi giminaičiai),

– išsivysto osteoporozė.
Pastabos:
1. Darbingo amžiaus žmo-

nėms baltymų dienos norma 
dažniausiai būna 1,3–1,5 g kiek
vienam kūno masės kilogramui. 
Esant dideliems fiziniams krū-
viams šie skaičiai bus didesni 
(apie 3 g). Taip pat daugiau bal-
tymų (apie 2 g) gali vartoti žmo-
nės, dirbantys intensyvų proti-
nį darbą, nėščiosios ir žindyvės 
(apie tai būtina pasitarti su gy-
dytoju). 

2. Jeigu baltymų suvartoja-
ma viršijant normą, jie pradeda 
kauptis riebalų pavidalu.

3. Kai intensyviai sportuo-
jama, baltymai didina raume-
nų masę,

4. Piktnaudžiavimas balty-
mais dažniausiai pakenkia virš-
kinimo procesui tuomet, kai or-
ganizmas gauna per mažai ląs-
telienos. Taigi būtina su maistu 

Psichologo 
patarimai Įpročio galia

(nukelta į 5 psl.)

Ką daryti, kad nemažėtų 
raumenų masė
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ką nors naujo pamirštame pa-
galvoti, kuriuo dienos metu ug-
dysimės pageidaujamą įpro-
tį. Kad galėtume į dienotvarkę 
įtraukti naujas veiklas, privalo-
me ką nors pašalinti. Būtent dėl 
šios priežasties atsiranda pasi-
teisinimas, kad pokyčiams tie-
siog nėra laiko. Vis dėlto tai la-
biau susiję su teisingu priorite-
tų išdėstymu. Jei norite kiekvie-
no sekmadienio popietę praleisti 
su šeima, turite pagalvoti, ką tuo 
metu dažniausiai veikdavote ir 
kaip pakoreguoti dienos planus, 
kad pavyktų įgyvendinti užsi-
brėžtą tikslą.

Žinokite, ko norite. Labai 
svarbu suprasti, ko jūs iš tiesų 
norite. Kartais pradedame keis-
ti savo elgesį dėl to, kad jaučia-
me artimųjų ar aplinkos spaudi-

mą. Norėdami atsisakyti žalingų 
įpročių, pagalvokite, ar tikrai tai 
darote dėl savęs. Jei jums tiesiog 
atsibodo kaimynės pastabos apie 
rūkymo žalą, vargu ar atsisakysi-
te cigaretės. Labiau tikėtina, kad 
tiesiog atrasite būdų, kaip tos 
kaimynės išvengti. Nesistenkite 
kam nors įtikti. Paklauskite sa-
vęs, kodėl norite permainos, ir 
tik atsakę į šį klausimą pradėkite 
formuoti naujus įpročius.

Įsipareigokite kitiems. Kai 
tikrai pasiryšite pakeisti savo 
elgesį, pasakykite apie tai drau-
gams ir artimiesiems. Paprašy-
kite, kad jie padėtų jums siekti 
užsibrėžtų tikslų. Įtraukite arti-
mus žmones į savo planus. Dau-
giau laiko praleisti lauke yra 
smagiau su artimu draugu nei 
vienam, o įprasti skaityti knygas 
bus kur kas lengviau, jei pasiža-

dėsite kiek vieną savaitgalį anū-
kui papasakoti, ką perskaitėte. 
Artimiesiems bus smagu jums 
padėti, o bendruomeniškumo 
jausmas skatins nepasiduoti ir 
siekti užsibrėžtų tikslų.

Į priekį – mažais žingsne-
liais. Dažnai gali būti, jog nesii-
mame permainų dėl to, kad po-
kyčiai atrodo nepasiekiami, o už-
duotys neįveikiamos. Svarbu at-
siminti, kad kiekvieną didelę už-
duotį galima išskaidyti į mažes-
nes. Nereikia bandyti iš karto nu-
versti kalnus. Siekite mažų tikslų, 
naujus įpročius ugdykitės iš lėto.

Skirkite tam laiko. Norint, 
kad naujas elgesio modelis taptų 
įpročiu, reikia tuos pačius veiks-
mus kartoti ilgą laiką. Iš pradžių 
tai gali varginti, be abejo, norė-
sis viską mesti. Tačiau tik skyrę 
pakankamai laiko įprasite daryti 

tai, ko iki šiol jums trūko. Išger-
ti 5 stiklines vandens per dieną 
taps taip natūralu, kaip išsivaly-
ti dantis. Net nepastebėsite, kaip 
naujas elgesys ne tik nebekels 
jums problemų, bet ir pagerins 
jūsų kasdienio gyvenimo kokybę.

Kaip atprasti?
Norint pagerinti gyvenimo 

kokybę, taip pat reikėtų atkreipti 
dėmesį į turimus žalingus įpro-
čius. Būtent jie labiausiai ken-
kia fizinei ir psichinei gerovei. 
Tai turbūt vienas nemaloniau-
sių naujų įpročių formavimo mo-
mentų, nes organizmo atprati-
nimas nuo gaunamo malonumo 
sukelia ne tik psichologinį, bet ir 
fizinį diskomfortą. Sunkiausia at-
prasti naudoti smegenis veikian-
čias medžiagas, tokias kaip niko-
tinas, alkoholis, kofeinas ir net 

cukrus. Persivalgymas, darbo-
holizmas, žmonių vengimas taip 
pat gali būti įpročiai, už kurių ne-
retai slypi rimtesnės psichologi-
nės problemos. Bandant atprasti 
nuo minėtų įpročių neretai atsi-
randa nerimas, nuovargis, galvos 
skausmai, miego sutrikimai. Tai 
visiškai natūralus detoksikacijos 
periodas, kurį organizmas gana 
greitai įveikia. Norint atsikratyti 
įpročių ypatingai svarbi motyva-
cija, pasiryžimas, aplinkinių pa-
laikymas. Svarbu įsisąmoninti, 
kad pašalinę žalingus įpročius 
atrasime vietos naujiems, pozi-
tyviems dalykams.

Daugumą veiklų atliekame 
veikiami įpročių, tad kodėl nepa-
sistengus jų išsiugdyti tokių, kurie 
net kasdienėse situacijose padėtų 
pasiekti kuo geresnių rezultatų?

Parengė Miglė lEViniEnė

(atkelta iš 4 psl.)

Be to, į virtualią ekskursiją įkom-
ponuoti 33 audiogidai (pasakoji-
mai apie objektus žodžiu), 7 vaiz-
do įrašai. Iš viso virtualioje eks-
kursijoje galima apžiūrėti apie 
50 ekspozicijų erdvių pradedant 
Valdovų rūmų kiemeliu ir bai-
giant apžvalgos bokšteliu, nuo 
kurio atsiveria nuostabus sosti-
nės vaizdas. 

Akliesiems nepritaikyta
VšĮ „3D Vilnius“ vadovas 

S.Balsys sako, kad Valdovų rū-
mų virtualų turą kūrė pirmiausa 
galvodamas apie negalią turin-
čiuosius – tuos, kuriems sudėtin-
ga keliauti, lankytis muziejuose. 

Deja, dar ne visiems negalią 
turintiesiems įmanoma pasinau-
doti virtualiais lobiais. Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių sąjungos in-
formacinės aplinkos specialistas 
Arvydas Juchna sako, kad tokie 
tinklalapiai akliesiems yra be-
veik neprieinami, nes paprastai 
visa ar didžioji dalis informaci-
jos pateikiama vaizdais. Neregiai 
naudodamiesi sintezatoriumi ga-
li susipažinti su informacija, ku-
ri pateikta raštu, tačiau klausytis 
teksto dažnai trukdo muzikinis 
fonas. Taip pat neretai būna sun-
ku svetainės turinį valdyti klavi-
šais. Tą A. Juchna gali pasakyti ir 

apie 3D turą po Valdovų rūmus. 
Pasak jo, pas mus dar nėra įpras-
ta prieš rengiant informacinius 
projektus tartis su jų vartotojais. 
A. Juchna sako, kad dažnai svetai-
nes įvairiems vartotojams (tarp 
jų ir akliesiems) pritaiko verslo 
atstovai, o biudžetinės įstaigos 
tai daro kur kas pasyviau. 

Kaunietis programuotojas 
Vytenis Darulis susidomėjęs pa-
sivaikščiojo po Valdovų rūmus 
internete. Neįgaliojo rateliais ju-
dantis vaikinas pasidžiaugė, kad 
virtualus turas gana patogus net 
ir silpnas rankas turinčiajam, jį 
sudomino tinklalapio turinys. Vy-
tenis sako, kad dažnai muziejai, 
ypač mažesni, įvairių rašytojų na-
meliai, būna nepritaikyti neįga-

Pernai, kaip niekad iki šiol, 
sulaukta didelio artimųjų pri-
tarimo aukoti mirusiųjų orga-
nus donorystei, užregistruotas 
rekordinis potencialių ir efek-
tyvių donorų skaičius. 2015 me-
tais paruošta ir daugiau mul-
tiorganinių donorų (kai trans-
plantacijai paimtas ne vienas 
donorinis organas), o bendras 
transplantacijų skaičius gerokai 
lenkia ankstesnę statistiką. Lie-
tuvos recipientai donorinių šir-
džių pernai net dukart sulaukė 
iš užsienio.

Pernai Lietuvoje buvo užre-
gistruoti 126 potencialūs dono-
rai (2014 metais – 106). Poten-
cialus donoras registruojamas, 
kai ligoninės reanimacijos sky-
riuje gydomam pacientui gydy-
tojų konsiliumas konstatuoja 
smegenų mirtį, t.y. mirties fak-
tą. Tačiau ne visi potencialūs do-
norai tampa efektyviais – pernai 
užregistruoti 57 efektyvūs do-
norai (2014 metais – 31). Kai 
kurie potencialūs donorai efek-
tyviais netampa todėl, kad do-
norystei nepritaria jų artimieji, 
į kuriuos po konstatuotos sme-
genų mirties kreipiasi gydyto-
jai reanimatologai. Yra ir medi-
cininių priežasčių, dėl kurių do-
norystės procesas neįmanomas: 
jei mirties priežastis neaiški, jei 
mirusiajam buvo diagnozuotos 
tam tikros ligos.

Pernai dėl organų donorys-
tės su mirusiųjų artimaisiais bu-
vo kalbėta 105 kartus. Absoliuti 
dauguma artimųjų sutiko dono-
rystei paaukoti bet kuriuos mi-
rusiųjų organus ir audinius. Daž-
niausiai buvo atsisakoma dova-
noti ragenas (15 atsisakymų).

Vis daugiau efektyvių dono-
rų tampa multiorganiniais do-
norais – kai vienas mirusysis 

išgelbsti ne vieno, o net kelių 
žmonių gyvybę. 2015 metais bu-
vo paruošti 27 multiorganiniai 
donorai, palyginimui: 2014 me-
tais – 19, 2013 metais – 21, 2012 
metais – 22. Iš viso 2015 metais 
dviejuose Lietuvos transplanta-
cijos centruose Vilniuje ir Kaune 
buvo atliktos 198 organų ir au-
dinių (ragenų) transplantacijos 
(2014 metais – 132).

Pernai kone dvigubai dau-
giau negu 2014 metais atlikta 
mirusio donoro inkstų persodi-
nimo operacijų: 2015 metais – 
106, 2014 metais – 57. Pernai 
donoro širdis persodinta 17 re-
cipientų (2014 m. – 11). Rage-
nų transplantacijų pernai atlik-
ta 49 (2014 m.– 35). Pernai de-
vyniems recipientams persodin-
ti gyvo donoro (artimojo) inkstai 
(2014 m. – 13), atlikta 14 kepenų 
transplantacijų (2014 m. – 12), 2 
plaučių persodinimo transplan-
tacijos (2014 m. – 1). Mažiausi 
skaičiai transplantacijų eilutė-
je – kompleksų (širdies ir plau-
čių, kasos ir inkstų) persodini-
mo: pernai atlikta tik viena kasos 
ir inkstų komplekso transplan-
tacija, nė vienos širdies ir plau-
čių komplekso transplantacijos.

Pernai dviem recipientams 
vaikams donoriniai organai 
(širdys) buvo atgabentos iš už-
sienio – Prancūzijos ir Latvi-
jos. 2013 ir 2014 metais nebu-
vo nė vieno donorinio organo 
iš užsienio.

Sėkmingas donorystės ir 
transplantacijos procesas lemia 
ir palyginti trumpą tinkamo do-
noro laukimo laiką. 

Šiuo metu Lietuvoje iš viso 
užregistruota 21 650 asmenų, 
pasirašiusių pritarimą donorys-
tei. Iš visų pasirašiusiųjų 7509 – 
vyrai ir kone dvigubai daugiau – 
14 141 – moterų.

 Jauniausias recipientas, ku-
riam pernai buvo persodintas 
donoro inkstas – 14 metų, vy-
riausias – 72.  Širdies transplan-
tacija buvo atlikta ir vos dvie-
jų mėnesių kūdikiui, ir 67 metų 
žmogui. Jauniausias recipien-
tas, kuriam buvo persodintos 
kepenys – 18 metų, vyriausias – 
57 metų.   

„Bičiulystės“ inf. 

Keliaukime... virtualiai 

liesiems, todėl rateliais judantie-
siems į juos patekti labai sunku. 
Aplankyti šiuos muziejus virtua-
liai – nebloga išeitis. Virtualūs tu-
rai atlieka ne tik pažintinę funk-
ciją, bet ir leidžia pasiruošti bū-
simai kelionei – padeda įsitikin-
ti, ar pastatas, jo aplinka pritaiky-
ta. Vytenis sako, kad su draugu, 
prieš eidami į kokią nors naują 
vietą, pasižiūri per google street 
view sistemą, ar aplinka pritaiky-
ta, ar yra arti stovėjimo aikštelė 
automobiliui ir pan. Tokią pačią 
funkciją gali atlikti ir virtualūs 
gidai – padėti apžiūrėti patalpą 
iš vidaus. Taigi virtualus keliavi-
mas – puiki išeitis tiems, kurie to 
negali padaryti tikrovėje. 

Aurelija BABinSkiEnė 

Valdovų rūmų muziejaus virtualioje ekskursijoje gausu įvairios informacijos. 

Internete galima pasivaikščioti po Žaliūkių malūnininko sodybą. 

Daugėja organų donorystės 
transplantacijos atvejų 

(atkelta iš 1 psl.)

Kaip informuoja Nacio-
nalinis transplantacijos 
biuras prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos, pra-
ėję 2015-ieji – neabejoti-
nai sėkmingiausi metai 
per visą Lietuvos organų 
donorystės ir transplan-
tacijos istoriją.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, vasario 1 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 98 

s. 10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 5 
s. (kart.). 11:05 Premjera. Kaip atsi-
randa daiktai 7. 7/21s. 11:30 Bėdų tur-
gus. (Subtitruota, kart.). 12:15 Savaitė. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:10 Premje-
ra. Komisaras Štolbergas. N-7. 6 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:15 Spor-
tas. 19:18 Orai. 19:20 Saugaus eismo 
pamokos visiems. 19:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 
21:30 Teisė žinoti. 22:25 Trumposios 
žinios. 22:30 Premjera. „Islamo valsty-
bės“ propagandos pinklės. N-7. 23:30 
Trumposios žinios. 23:35 Durys atsi-
daro. 00:05 Trumposios žinios. (kart.). 
00:10 Istorijos detektyvai. (kart.). 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00, 05:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
98 s. (kart.). 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 04:05 Teisė žinoti. (kart.). 
05:05 Karinės paslaptys. (kart.).

Antradienis, vasario 2 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 99 

s. 10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 6 
s. (kart.). 11:05 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 7. 7/22 s. 11:25 Nacionali-
nė paieškų tarnyba. (kart.). 12:15 „Is-
lamo valstybės“ propagandos pinklės. 
N-7. (subtitruota, kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:10 Premjera. Komisaras Štolber-
gas. N-7. 2/1 s. (7 s.). 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į ges-
tų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 
19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 
21:30 Premjera. Putino šalininkai. Kur 
link suka rusai? 22:28 Trumposios ži-
nios. 22:30 Premjera. Zombiai. Kaip 
veikia melas. 00:08 Trumposios ži-
nios. 00:10 Premjera. Veisenzė. Ber-
lyno meilės istorija 1. N-7. 5 s. 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00, 05:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
99 s. (kart.). 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:05 Emigrantai. (kart.). 04:05 
Pinigų karta. Ved. Andrius Tapinas. 
(kart.). 04:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.). 05:05 Istorijos detek-
tyvai. (kart.).

trečiadienis, vasario 3 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

100 s. 10:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 2/1 s. (7 s.) (kart.). 11:05 Prem-
jera. Kaip atsiranda daiktai 7. 7/23 s. 
11:30 Emigrantai. (kart.). 12:25 Isto-
rijos detektyvai. (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:10 Premjera. Komisaras Štolber-
gas. N-7. 2/2 s. (8 s.). 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 
Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loteri-
ja „Perlas“. 20:30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija 
„Perlas“. 21:30 Auksinis protas. 22:45 
Trumposios žinios. 22:50 Pinigų karta. 
23:20 Premjera. Veisenzė. Berlyno mei-
lės istorija 1. N-7. 6 s. 00:15 Trumpo-
sios žinios. 00:20 Stilius. (kart.). 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00, 05:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
100 s. (kart.). 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:05 Gyvenimas. (kart.). 04:10 
Auksinis protas. (kart.). 05:05 Auksinis 
protas. (tęsinys, kart.). 05:30 Pinigų 
karta. (kart.).

ketvirtadienis, vasario 4 d.
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

101 s. 10:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 2/2 s. (8 s.) (kart.). 11:05 Prem-
jera. Kaip atsiranda daiktai 7. 7/24 s. 
11:30 Gyvenimas. (kart.). 12:25 Sti-
lius. (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:10 
Premjera. Komisaras Štolbergas. N-7. 
2/3 s. (9 s.). 17:10 Klauskite dakta-
ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-

bą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Perlas“. 21:00 LRT forumas. 
21:55 Trumposios žinios. 22:00 Prem-
jera. Robinas Hudas. N-7. 00:25 Trum-
posios žinios. 00:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (kart.). 01:00, 02:00, 03:00, 
04:00, 05:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 101 s. (kart.). 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:05 
Specialus tyrimas. (kart.). 04:05 LRT 
forumas. (kart.). 05:10 Stilius. (kart.).

Penktadienis, vasario 5 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

102 s. 10:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 2/3 s. (9 s.) (kart.). 11:05 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai 7. 7/25 s. 11:30 
Specialus tyrimas. (kart.). 12:25 Kari-
nės paslaptys. (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:10 
Premjera. Komisaras Štolbergas. N-7. 
2/4 s. (10 s.). 17:10 Klauskite dakta-
ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 18:50 
Brolių Grimų pasakos. 4 s. Sniego mo-
čia. 19:55 Klausimėlis.lt. 20:25 Loterija 
„Perlas“. 20:30 Panorama. Verslas. Kul-
tūra. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Perlas“. 21:00 Duokim garo! 
22:40 Trumposios žinios. 22:45 Karsto 
uola. N-14. 00:20 Trumposios žinios. 
00:25 Pinigų karta. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 102 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Pavo-
jingi jausmai.. 31, 32 s. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Gyvenimas. (kart.).

Šeštadienis, vasario 6 d. 
06:05 Bėdų turgus. (subtitruota, 

kart.). 06:45 Specialus tyrimas. (kart.). 
07:40 Karinės paslaptys. 08:30 Misi-
ja: Vilnija. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Planetų 
gidas. 5 d. Neptūnas ir Uranas. (sub-
titruota). 13:00 Pasaulio dokumentika. 
Lotynų Amerikos platybėse. 4 d. Pan-
tanalis. Laukinė Brazilijos širdis. (sub-
titruota). 13:55 Žiemos olimpinis festi-
valis. 15:05 Algimantas Šalna: norėjau 
būti geriausias. 2014 m. 16:00 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:15 
Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Sub-
titruota). 16:45 Sveikinimų koncertas. 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 18:50 
Bėdų turgus. (Subtitruota). 19:40 Sti-
lius. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pa-
norama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Eurovizija 2016. 22:50 Trumpo-
sios žinios. 22:55 Už borto. N-7. (Subti-
truota). 00:45 Trumposios žinios. 00:50 
Pasaulio dokumentika. Planetų gidas. 
5 d. Neptūnas ir Uranas. (subtitruota, 
kart.). 01:40 Pasaulio dokumentika. Lo-
tynų Amerikos platybėse. 4 d. Pantana-
lis. Laukinė Brazilijos širdis. (subtitruo-
ta, kart.). 02:35 Žiemos olimpinis festi-
valis. (kart.). 03:40 Algimantas Šalna: 
norėjau būti geriausias. 2014 m. (kart.). 
04:35 Emigrantai. (kart.). 05:25 Durys 
atsidaro. (kart.).

Sekmadienis, vasario 7 d. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 06:05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.). 06:55 Stilius. (kart.). 07:40 
Šventadienio mintys. 08:05 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 1. 23 s. 09:15 Prem-
jera. Pasakininkas. Hanso Kristiano An-
derseno šiuolaikinė klasika. 14 s. 09:45 
Premjera. Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 40 s. 10:00 Gustavo enciklope-
dija. (Subtitruota). 10:25 Saugaus eis-
mo pamokos visiems. (kart.). 10:30 Mū-
sų gyvūnai. 10:55 Brolių Grimų pasa-
kos. 4 s. Sniego močia. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Nenuspėjama 
Patagonijos gamta. 3 d. Gyvenimas ties 
riba. (subtitruota). 13:00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Atšiaurioji Arktis. 2 
d. Taiga. Sustingęs miškas. (subtitruo-
ta). 13:55 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 5. N-7. 5/4 s. Perskilęs 
veidrodis. 15:30 Klausimėlis.lt. (kart.). 
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:15 Istorijos detektyvai. 17:00 
Tėvų susirinkimas. 17:30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 
18:53 Orai. 19:00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 19:30 Savaitė. Visuomenės. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Premjera. Keliamieji metai. N-7. 
22:45 Trumposios žinios. 22:50 Prem-
jera. Pavojingi jausmai.. 33, 34 s. 23:40 
Trumposios žinios. 23:45 Pasaulio do-
kumentika. Nenuspėjama Patagonijos 
gamta. 3 d. Gyvenimas ties riba. (sub-
titruota, kart.). 00:35 Pasaulio doku-

Pirmadienis, vasario 1 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (5) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (6) (kart.). N-7. 07:55 Slibinų dre-
suotojai (18). N-7. 08:25 Ponas Jan-
gas (18). 08:55 Meilės sūkuryje (2270). 
10:00 Kobra 11 (16). N-7. 11:05 Juros 
periodo parkas 3. N-7. 12:00 Slibinų 
dresuotojai (19). N-7. 13:30 Simpso-
nai (7). N-7. 14:00 Simpsonai (8). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (298). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (299). N-7. 15:30 Kerš-
tinga meilė (116). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezi-
dentai (35). N-7. 20:00 Apie mus ir Kaz-
lauskus (3). N-7. 21:00 Nuovada. N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Kerštas 
(20). N-7. 23:30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę (10). N-14. 00:30 Detek-
tyvas Bekstriomas (7). N-14. 01:25 Spe-
cialioji jūrų policijos tarnyba (23). N-14. 
02:15 Nepasitikėk bjaurybe iš 23 buto 
(1). N-7. 02:40 Lujis (1). N-7. 03:10 Pro-
gramos pabaiga.

Antradienis, vasario 2 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (7). N-7. 07:25 Simpsonai 
(8). N-7. 07:55 Slibinų dresuotojai (19). 
N-7. 08:25 Nuovada. N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2271). 10:00 Susikeitę 
broliai (1). N-7. 11:00 Moderni šeima 
(23). N-7. 11:30 Moderni šeima (24). 
N-7. 12:00 Apie mus ir Kazlauskus (3). 
N-7. 13:00 Slibinų dresuotojai (20). N-7. 
13:30 Simpsonai (9). N-7. 14:00 Simp-
sonai (10). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka 
(300). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (301). 
N-7. 15:30 Kerštinga meilė (117). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Rezidentai (36). N-7. 20:00 Prieš 
srovę. N-7. 21:00 Nuovada. N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Bibliotekininkai 
(5). N-7. 23:30 CSI kriminalistai. N-14. 
01:25 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(24). N-14. 02:15 Nepasitikėk bjaurybe 
iš 23 buto (2). N-7. 02:40 Lujis (2). N-7. 
03:05 Vilfredas (1). N-7. 03:30 Progra-
mos pabaiga.

trečiadienis, vasario 3 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (9). N-7. 07:25 Simpsonai 
(10). N-7. 07:55 Slibinų dresuotojai 
(20). N-7. 08:25 Nuovada. N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2272). 10:00 Susikeitę 
broliai (2). N-7. 11:00 Nauja norma (1). 
N-7. 11:30 Nauja norma (2). N-7. 12:00 
Prieš srovę. N-7. 13:00 Kempiniukas 
(40). 13:30 Simpsonai (11). N-7. 14:00 
Simpsonai (12). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (302). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(303). N-7. 15:30 Kerštinga meilė (118). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (37). N-7. 20:00 
Svogūnų Lietuva. N-7. 21:00 Nuovada. 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vi-
kingų loto. 22:30 Dingti per 60 sekun-
džių. N-7. 00:55 Elementaru (17). N-7. 
01:45 Aferistas (5). N-7. 02:35 Lujis (3). 
N-7. 03:00 Vilfredas (2). N-7. 03:25 Pro-
gramos pabaiga.

ketvirtadienis, vasario 4 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (11). N-7. 07:25 Simpso-
nai (12). N-7. 07:55 Kempiniukas (40). 
08:25 Nuovada. N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2273). 10:00 Susikeitę broliai 
(3). N-7. 11:00 Nauja norma (3). N-7. 
11:30 Nauja norma (4). N-7. 12:00 Svo-
gūnų Lietuva. N-7. 13:00 Kempiniukas 
(41). 13:30 Simpsonai (13). N-7. 14:00 
Simpsonai (14). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (304). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(305). N-7. 15:30 Kerštinga meilė (119). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (38). N-7. 20:00 
Farai. N-7. 21:00 Nuovada. N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Dviveidis. N-14. 
01:20 Aferistas (6). N-7. 02:10 Nepasi-
tikėk bjaurybe iš 23 buto (3). N-7. 02:35 
Lujis (4). N-7. 03:00 Vilfredas (3). N-7. 
03:25 Programos pabaiga.

Penktadienis, vasario 5 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (13). N-7. 07:25 Simpso-
nai (14). N-7. 07:55 Kempiniukas (41). 
08:25 Nuovada. N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2274). 10:00 Susikeitę broliai 
(4). N-7. 11:00 Nauja norma (5). N-7. 
11:30 Nauja norma (6). N-7. 12:00 Fa-
rai. N-7. 13:00 Kempiniukas (42). 13:30 
Simpsonai (15). N-7. 14:00 Simpsonai 

Pirmadienis, vasario 1 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (7). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (1) (kart.). 07:25 "Tomo 
ir Džerio pasakos" (13) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (19). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (20). N-7. 09:50 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (16). N-7. 10:50 Margi, pir-
myn! (kart.). 12:40 Nikis Tūzas (kart.). 
14:00 "Kempiniukas Plačiakelnis" (1). 
14:25 "Ištark sudie" (27). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. Infošou. 20:25 Nuo... Iki... 21:30 
Žinios. Verslas. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Rau-
donkepuraitė. N14. 00:10 "Persekioto-
jas" (14). N14. 01:00 "Juodasis sąra-
šas" (4). N-7. 01:45 "Mentalistas" (67). 
N-7. 02:30 Programos pabaiga.

Antradienis, vasario 2 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (8). 06:55 "Tomo ir Dže-
rio pasakos" (1) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (1) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (21). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (22). N-7. 09:50 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (17). N-7. 10:50 Tarp jaunų 
ir karštų (kart.). N-7. 12:45 Pričiupom! 
(kart.). N-7. 13:10 Žiema Rūgpienių kai-
me. 13:30 "Denis Vaiduokliukas" (2). 
14:00 "Kempiniukas Plačiakelnis" (2). 
14:25 "Ištark sudie" (28). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. In-
fošou. 20:25 Pagalbos skambutis. N-7. 
21:30 Žinios. Verslas. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Lemtingasis kelias. N14. 00:10 "Perse-
kiotojas" (15). N14. 01:00 "Juodasis są-
rašas" (5). N-7. 01:45 "Mentalistas" (68). 
N-7. 02:30 Programos pabaiga.

trečiadienis, vasario 3 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (9). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (2) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (2) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (23). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (24). N-7. 09:50 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (18). N-7. 10:50 24 valandos 
(kart.). N-7. 11:55 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 13:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 13:30 
"Denis Vaiduokliukas" (3). 14:00 "Kem-
piniukas Plačiakelnis" (3). 14:25 "Ištark 
sudie" (29). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:25 
Su cinkeliu. N-7. 21:30 Žinios. Verslas. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Greitojo reagavimo 
būrys. N-7. 00:25 "Persekiotojas" (16). 
N14. 01:15 "Juodasis sąrašas" (6). N-7. 
02:00 "Mentalistas" (69). N-7. 02:45 Pro-
gramos pabaiga.

ketvirtadienis, vasario 4 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (10). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (3) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (3) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (25). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (26). N-7. 09:50 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (19). N-7. 10:50 24 valandos 
(kart.). N-7. 11:55 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 13:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 13:30 
"Denis Vaiduokliukas" (4). 14:00 "Kem-
piniukas Plačiakelnis" (4). 14:25 "Ištark 
sudie" (30). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Ži-
nios. Verslas. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Gel-
bėjimo misija. N-7.  23:55 "Persekioto-
jas" (17). N14. 00:45 "Juodasis sąrašas" 
(7). N-7. 01:35 Sveikatos ABC televitri-
na (kart.). 02:00 Programos pabaiga.

Penktadienis, vasario 5 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (11). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (4) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (4) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (27). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (28). N-7. 09:50 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (1). N-7. 10:50 Pagalbos skam-
butis (kart.). N-7. 11:40 Lietuvos su-
peršefas. 13:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 
13:30 "Denis Vaiduokliukas" (5). 14:00 
"Kempiniukas Plačiakelnis" (5). 14:25 
"Ištark sudie" (31). N-7. 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 Muškietininkas. N-7. 23:00 
Kryžius. N14. 01:00 Raudonkepuraitė 
(kart.). N14. 02:40 Programos pabaiga.

Šeštadienis, vasario 6 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (10) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (41). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Denis Vaiduo-
kliukas" (4) (kart.). 07:45 "Sandžėjus 
ir Kreigas" (6). 08:10 "Harvis Biksas" 
(11). 08:35 "Tomo ir Džerio pasakos" 
(2). 09:00 "Ponas Bynas" (5). 09:30 
Kačiukas vardu Au 2. 09:45 Kačiukas 
vardu Au 3. 10:00 KINO PUSRYČIAI 
Astro vaikis. 11:45 Milijonas šventinių 
lempučių. 13:30 Pričiupom!. N-7. 14:00 
"Gyvenimo šukės". N-7. 15:00 "Gyveni-
mo šukės". N-7. 16:00 Beatos virtuvė. 
17:00 Lietuvos superšefas. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS. PREMJERA Stebuklų 
namai. 21:15 Operacija "Baltosios pu-
pytės". N-7. 23:25 Užgavėnės Nauja-
jame Orleane. S. 01:05 Muškietininkas 
(kart.). N-7. 02:45 Programos pabaiga.

Sekmadienis, vasario 7 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (11) (kart.). 06:55 "Mažieji 
Tomas ir Džeris III" (42). 07:20 ""Nicke-
lodeon" valanda. Denis Vaiduokliukas" 
(5) (kart.). 07:45 "Sandžėjus ir Kreigas" 
(7). 08:10 "Kempiniukas Plačiakelnis" 
(5) (kart.). 08:35 "Tomo ir Džerio pasa-
kos" (3). 09:00 Sveikatos ABC televitri-
na. 09:30 Kačiukas vardu Au 4. 09:45 
Kačiukas vardu Au 5. 10:00 KINO PUS-
RYČIAI Mano draugas delfinas. 12:10 
Makinzio sala. N-7. 14:00 "Gyvenimo 
šukės" (47). N-7. 15:00 "Gyvenimo šu-
kės" (48). N-7. 16:00 Bus visko. 16:50 
Ne vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Žvaigždžių duetai. 22:00 PREMJERA 
Lošėjas. N14. 00:15 Kambariokė. N14. 
01:50 Programos pabaiga.

Pirmadienis, vasario 1 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitrina. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (360). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (174) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 14:35 "Amerikos talentai" (12). 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (175). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:25 Pričiupom! N-7. 
19:00 "Sunkių nusikaltimų skyrius" (1). 
N-7. 20:00 Labai juokinga laida. 20:30 
Akivaizdu, bet neįtikėtina. 21:00 "Visi vy-
rai - kiaulės..." (82). N-7. 21:30 Drako-
no kapas. N14. 23:10 "Judantis objek-
tas" (18). N-7. 00:00 "Sunkių nusikalti-
mų skyrius" (1) (kart.). N-7. 00:50 "Pro-
kurorų patikrinimas" (175) (kart.). N-7. 
01:50 Bamba TV. S.

Antradienis, vasario 2 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (10). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 "Mistinės istorijos" (2). N-7. 09:15 
"Viena už visus" (13) (kart.). N-7. 09:50 
"Viena už visus" (14) (kart.). N-7. 10:20 
"Kalbame ir rodome" (361). N-7. 11:20 
"Prokurorų patikrinimas" (175) (kart.). 
N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 

N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
14:35 "Amerikos talentai" (13). 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (176). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:25 Pričiupom! N-7. 19:00 
"Sunkių nusikaltimų skyrius" (2). N-7. 
20:00 Ant liežuvio galo. 21:00 "Visi vy-
rai - kiaulės..." (83). N-7. 21:30 Kitoks 
parodijų filmas. N14. 23:10 "Judantis 
objektas" (19). N-7. 00:00 "Sunkių nu-
sikaltimų skyrius" (2) (kart.). N-7. 00:50 
"Prokurorų patikrinimas" (176) (kart.). 
N-7. 01:50 Bamba TV. S.

trečiadienis, vasario 3 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (11). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 "Mistinės istorijos" (3). N-7. 09:15 
"Viena už visus" (15) (kart.). N-7. 09:50 
"Viena už visus" (16) (kart.). N-7. 10:20 
"Kalbame ir rodome" (362). N-7. 11:20 
"Prokurorų patikrinimas" (176) (kart.). 
N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
14:35 "Amerikos talentai" (14). 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (177). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:25 Pričiupom! N-7. 19:00 
"Sunkių nusikaltimų skyrius" (3). N-7. 
20:00 Išgyvenk, jei gali. 21:00 "Visi vy-
rai - kiaulės..." (84). N-7. 21:30 Mano 
didysis O! N14. 23:30 "Judantis objek-
tas" (20). N-7. 00:20 "Sunkių nusikalti-
mų skyrius" (3) (kart.). N-7. 01:10 "Pro-
kurorų patikrinimas" (177) (kart.). N-7. 
02:10 Bamba TV. S.

ketvirtadienis, vasario 4 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (12). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (4). N-7. 
09:15 "Kvapų detektyvas" (1) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (363). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(177) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (15). 15:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (178). N-7. 16:55 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:25 Pri-
čiupom! N-7. 19:00 "Sunkių nusikaltimų 
skyrius" (4). N-7. 20:00 Labai juokinga 
laida. 20:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
21:00 Farai. N14. 21:30 Azartiniai žai-
dimai. N14. 23:30 "Judantis objektas" 
(21). N-7. 00:20 "Sunkių nusikaltimų 
skyrius" (4) (kart.). N-7. 01:10 "Prokuro-
rų patikrinimas" (178) (kart.). N-7. 02:10 
Bamba TV. S.

Penktadienis, vasario 5 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (13). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (5). N-7. 
09:15 "Kvapų detektyvas" (2) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (364). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(178) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (16). 15:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (179). N-7. 16:55 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:25 La-
bai juokinga laida (kart.). 19:00 "Ameri-
kietiškos imtynės" (4). N-7. 21:00 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 21:30 Operaci-
ja "Žaidimo pabaiga". N14. 23:05 "Ti-
kras kraujas" (3). N14. 00:10 "Tikras 
kraujas" (4). N14. 01:10 "Prokurorų 
patikrinimas" (179) (kart.). N-7. 02:10 
Bamba TV. S.

Šeštadienis, vasario 6 d. 
07:10 "Amerikos talentai" (15) 

(kart.). 08:05 "Amerikos talentai" (16) 
(kart.). 09:00 Statyk! 09:30 Apie žūklę. 
10:00 "Penktoji pavara" (18). 11:00 Eu-
ropos galiūnų čempionatas Anglijoje. 
12:00 "Viena už visus" (17). N-7. 12:30 
"Viena už visus" (18). N-7. 13:00 "Vie-
na už visus" (19). N-7. 13:30 "Viena už 
visus" (20). N-7. 14:00 "Mistinės istori-
jos" (14). N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" 
(15). N-7. 16:00 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina (kart.). 16:30 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina (kart.). 17:00 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 "Kvapų detektyvas" (3). 
N-7. 19:00 Labai juokinga laida (kart.). 
19:30 Dainuok mano dainą. 21:30 MA-
NO HEROJUS Deimantų vagys. N14. 
23:20 AŠTRUS KINAS Aš visada žino-
siu, ką padarei aną vasarą. N14. 01:00 
Bamba TV. S.

Sekmadienis, vasario 7 d. 
07:00 Statyk! (kart.). 07:30 Eu-

ropos galiūnų čempionatas Anglijoje 
(kart.). 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
Autopilotas. 09:30 Krepšinio pasauly-
je su Vidu Mačiuliu. 10:00 Sveikatos 
kodas. 11:00 "FAILAI X Antgamtiniai 
reiškiniai". 12:00 "BBC dokumentika. 
Žavūs ir pavojingi". N-7. 13:00 Savai-
tės kriminalai (kart.). N-7. 13:30 Svei-
kinimai. 16:00 Išgyvenk, jei gali (kart.). 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
"Kvapų detektyvas" (4). N-7. 19:00 La-
bai juokinga laida. 19:30 Tikras vyras. 
N-7. 21:00 "Įkaitai" (3). N14. 21:50 "Įkai-
tai" (4). N14. 22:40 Natali Holovėj isto-
rija. N14. 00:20 "Penktoji pavara" (18) 
(kart.). 01:10 Bamba TV. S.

LRT

TV3

LNK

BTV

(16). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (306). 
N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (307). N-7. 
15:30 Kerštinga meilė (120). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Bitės filmas. 21:15 Diver-
gentė. N-14. 00:05 Asai. N-7. 02:15 
Nepasitikėk bjaurybe iš 23 buto (4). 
N-7. 02:40 Lyga (1). N-7. 03:05 Pro-
gramos pabaiga.

Šeštadienis, vasario 6 d. 
06:45 Teleparduotuvė. 07:00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (29). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (70). 08:00 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (39). 08:30 Legenda 
apie Korą (18). N-7. 09:00 Ančiukų isto-
rijos (5). 09:30 Mamyčių klubas. 10:00 
Svajonių ūkis. 10:30 Skonio lenktynės. 
11:00 Daktaras Dolitlis. N-7. 12:40 16 
norų. N-7. 14:25 Audros karys . N-7. 
16:15 Ekstrasensai detektyvai (9). N-7. 
17:20 Ekstrasensai detektyvai (10). N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 spor-
tas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
Loterija. 19:30 Pono Poperio pingvinai. 
21:20 Profesionalai. N-14. 23:45 Už 
priešo linijos. Kolumbija. N-14. 01:30 
Didvyris ir siaubas. N-14. 03:20 Pro-
gramos pabaiga.

Sekmadienis, vasario 7 d. 
06:45 Teleparduotuvė. 07:00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (30). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (71). 08:00 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (40). 08:30 Legen-
da apie Korą (19). N-7. 09:00 Padėki-
me augti. 09:30 Virtuvės istorijos. 10:00 
Svajonių sodai. 11:00 Princesė. 12:50 
Brangioji, aš padidinau vaiką. N-7. 14:40 
Letenos. 16:15 Ekstrasensai detektyvai 
(11). N-7. 17:20 Ekstrasensai detektyvai 
(12). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:30 X 
Faktorius. 22:30 Brangenybių medžio-
tojai. N-7. 01:00 Raudonos šviesos. 
N-14. 03:00 Lyga (2). N-7. 03:25 Pro-
gramos pabaiga.

mentika. Atšiaurioji Arktis. 2 d. Taiga. 
Sustingęs miškas. (subtitruota, kart.). 
01:30 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Mis Marpl 5. N-7. 5/4 s. Perskilęs vei-
drodis. (kart.). 03:00 Savaitė. (kart.). 
03:50 Klausimėlis.lt. 04:10 Eurovizija 
2016. (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

„Jei ryt pabusčiau su abiem kojom, jausčiausi neįgalus. 
Nežinočiau, ką veikti su ta antra koja“, – nesuprasi, juo-
kauja ar rimtai sako Kristianas Trogeris, kurio nuot-
raukos dažnai puošia vokiškai kalbančių šalių laikraš-
čių puslapius. Austras – visuomet besišypsantis, atro-
dantis taip sveikai, kad galėtų reklamuoti gimtųjų Al-
pių karvių pieną.

Ištuštėjus kone pačiame Šakių 
centre esančiam tėvų namui, 
Šakių bendruomenės centro va-
dovas Vykintas Augustaitis ilgai 
mąstė, kaip pasielgti. Parduo-
ti seno, 1922 metais statyto be-
veik 100 kvadratinių metrų plo-
to pastato jis nenorėjo ne tik dėl 
sentimentų tėviškei, bet ir dėl 
menkos tokių pastatų paklausos. 
Nusprendė juos paversti sava-
rankiško gyvenimo namais, ku-
riuose prieglobstį rastų neįga-
lūs ar pensinio amžiaus žmonės. 

V. Augustaitis jau žengė pir-
mą žingsnį – tėvų name apgy-
vendino du neįgaliuosius. Abiem 
žmonėms namo galuose įreng-
ti atskiri butukai su atskiro-
mis virtuvėmis, gyvenamaisiais 
kambariais, sanitariniais maz-
gais. Namo viduryje esančius 
kambarius V. Augustaitis ketina 
užleisti kitiems žmonėms. 

Šakių bendruomenės centrui 
vadovaujantis V. Augustaitis pa-
sakojo, kad tėvų namą pagal pa-
naudos sutartį yra perdavęs ben-
druomenės centrui, su kuriuo na-
me apgyvendinti žmonės sudaro 
nuomos sutartis. Gyventojams 
tenka padengti komunalines iš-
laidas ir sumokėti nedidelį nuo-
mos mokestį, vėliau šis panau-
dojamas namui šildyti. „Neįga-
liųjų savarankiško gyvenimo na-
mų idėja buvo kilusi ir prieš ke-
letą metų, o atsiradus galimybei 
gauti paramos iš ES fondų neįga-
liųjų namams įrengti nutariau ja 
pasinaudoti“, – kalbėjo V. Augus-
taitis. Anot jo, namą numatyta ap-

šiltinti, taip pat sutvarkyti stogą, 
išplėsti verandą. Iki šiol daugelį 
darbų šakietis atliko ne tik savo 
jėgomis, bet ir savo lėšomis. 

Vyro priglausti neįgalieji pa-
jėgūs patys savimi pasirūpin-
ti, jiems taip pat padeda vaikai, 
kartais – pats V. Augustaitis. 
„Svarbiausia, kad žmonės galėtų 
oriai gyventi – nebūtų suspaus-
ti kambariuose po keletą, patys 
laisvai apsispręstų, ko nori – pa-
sivaikščioti po kiemą ar užsiim-
ti kitokia veikla“, – sakė šakietis. 

Šakių rajono savivaldybės 
specialistų teigimu, savivaldy-
bės leidimo steigti savarankiško 
gyvenimo namus V. Augustaičiui 
nereikia – tokiai veiklai nenuma-
tyta net licencijų. Negana to, val-
dininkai abejoja, ar iš tikrųjų Ša-
kiuose reikia dar vienų savaran-
kiško gyvenimo namų. „Jau turi-
me labai modernius tokius na-
mus Plokščiuose ir jie iki šiol ne-
apgyvendinti“, – teigė Šakių me-
ras Juozas Bertašius. Anot J. Ber-
tašiaus, neįgalūs ar vyresnio am-
žiaus žmonės gali apsigyventi ir 
Šakių evangelikų liuteronų para-
pijos įsteigtuose namuose. 

Savarankiško gyvenimo na-
muose asmenys patys turi tvar-
kyti savo buitį, iš dalies jiems ga-
li pagelbėti socialinis darbuoto-
jas. Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Socialinių paslaugų 
skyriaus specialistė Neringa Čes-
nulaitė sakė, kad savarankiško 
gyvenimo namų paslaugos Lie-
tuvoje šiuo metu labai reikalin-
gos, ministerija remia jų steigimą.

Tėvų namuose įrengė užuovėją 
neįgaliesiems

Kazys Kazakevičius „Lietuvos žiniose“ pasakoja apie šakiškio 
idėją įsteigti savarankiško gyvenimo namus.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

30metis Rimantas Karaliūnas 
turi diskinezinį cerebrinį paraly-
žių. Raumenų spazmai neleidžia 
Rimantui laisvai valdyti savo ran-
kų pirštų – jam sunku paimti puo-
delį, rašyti. Kai buvo mažas, Ri-
mantas dėl ligos dažnai griūdavo. 
Taip pat Paberžėje, Vilniaus r., gy-
venantis vyras turi kalbos sutriki-
mą ir silpnai girdi. Rimantas sako 
į darželį ėjęs kartu su kitais vai-
kais. Mokykloje baigė 12 klasių, 
tačiau lengva nebuvo. „Tekdavo 
rašyti diktantus, nebuvo atsižvel-
giama, kad man yra sunku rašyti. 
Be to, mokytojai dažnai sakyda-
vo, kad aš nieko nepasieksiu, tai 
atlaikyti buvo labai sunku“, – sa-
kė jis. Profesinėje mokykloje Ri-
mantas baigė kompiuterių tech-
nikos mokslus. Jau anksčiau buvo 
išmokęs kompiuterių remonto, 
operacinių sistemų perinstalia-
vimo. Vėliau jaunas vyras atliko 
praktiką „Vilniaus universiteto 
būste“ – įvesdavo internetą stu-
dentų bendrabučio kambariuose. 
Po to Rimantas dirbo vienoje čiu-
žinių gamykloje, kur kompiuteriu 
spausdino etiketes, vėliau – infor-
macinių technologijų inžinieriu-
mi toje pačioje mokykloje, kurią 

baigė. Paskutinis darbas jam bu-
vo per sunkus – iš jo tikėjosi pro-
gramuotojo, o jis teturėjo progra-
mavimo pagrindus. 

Vilnietis sako nusivylęs dar-
bo paieškomis. „Aš nenoriu gy-
venti iš pašalpos, nes man tai že-
ma. Nenoriu namie sėdėti. Tik 
kai dirbu ar sportuoju, jaučiuo-
si sveikas žmogus“, – kalbėjo Ri-
mantas. Vyras sako dėl to norin-
tis rasti fizinį darbą.

„Nuo 2014ųjų vasario ieškau 
darbo, per tą laiką buvau apie 
20tyje darbo pokalbių. Darb-
daviai sakydavo, kad gamyboje 
dirbti ne man, kad rizikos fakto-
riai neatitinka. O gamyboje dirb-
ti galėčiau laisvai. Aš užaugau so-
dyboje ir visą laiką padėdavau tė-
čiui rąstus nešioti. Kai aš dirbu 
fizinį darbą, aš geriau jaučiuosi, 
man neskauda stuburo, nejaučiu 
skausmo“, – pasakoja Rimantas.

Su tėvais gyvenantis vyras 
sako, kad labai norėtų išsikel-
ti gyventi į Vilnių. „Jie sako, kad 
aš apsileidėlis, kad darbo beveik 
neieškau. Kadangi pas tėvus gy-
venu mažame kambariuke, esu 
užsirašęs į eilę socialiniam būs-
tui gauti, dabar esu 1015tas.“ 

Darbo nerandantis neįgalusis: man 
žema gyventi iš pašalpos 

www.tv3.lt pasakoja vaikinuko, jau kelerius metus nerandan-
čio darbo, istoriją. 

Nesusitaikė su piktu 
likimu

Jaunystėje jo mėgiamiausias 
užsiėmimas buvo eiti per visus 
barus iš eilės. Nesveikas mais-
tas, cigaretės... Gyvenimo būdas 
buvo toks, kad blogiau nebūna. 
Ir mokykloje nepasižymėjo pa-
vyzdingumu. Kūno kultūros pa-
mokų nelankė, juk yra neįgalus – 
gimė be kairės kojos.

Kristianas tarsi pasidavė pik-
tam likimui – ką čia benuveiksi 
būdamas vienkojis. Matė, kaip 
sunku kabintis į gyvenimą ir 
sveikiems žmonėms, tad never-
ta nė bandyti. O kavinėje, apsė-
dę stalus, visi buvo vienodi, vi-
si lygūs.

Tačiau atsirado dalykas, taip 
supurtęs šį jauną vyruką, kad jis 
tarsi atsimerkė, pažvelgė į save 
iš šalies. Kas tas stebukladarys?

Legendinė sporto šaka
Klasikinis triatlonas, kitaip – 

Geležinio žmogaus (angl. Iron-
man) triatlono varžybos išties 
užburia savo iššūkiais, atrody-
tų, neįmanomais išmėginimais. 
Triatlonų yra įvairių. Prieš 10 
metų Kristianas atsitiktinai pa-
teko į Austrijoje vykusio būtent 
Geležinio žmogaus triatlono žiū-
rovų tribūną. Šio triatlono daly-
viai turi 3,8 km nuplaukti, 180 
km nuvažiuoti dviračiu ir 42,2 
km nubėgti. Dėl šios sporto ša-
kos pamišę ne tik sportininkai, 
bet ir žiūrovai. Jie sėdi ir laukia, 
kol atbėgs paskutinis sportinin-
kas, net jei jį nuo pirmo finišavu-
siojo skirs kelios valandos.

Visos trys užduotys atlieka-
mos be pertraukos, viena po ki-
tos. Pasaulio čempionatai kas-
met vyksta Havajuose. Ten pa-
tekti nelengva, kvalifikaciją rei-
kia įrodyti įvairiose šalyse vyks-
tančiose varžybose. Štai tokias 
kvalifikacines varžybas stebė-
jo K. Togeris savo šalyje. Matyti 
vaizdai pribloškė, nepaleido. Jis 
matė, kaip atletai iš paskutiniųjų 
kovoja, kaip tvirti vyrai iš skaus-
mo verkia. Pasakė: kada nors ir 
aš, kada nors... Tuo laiku jaunuo-

lis dažnai užduodavo sau egzis-
tencinius klausimus, ieškojo gy-
venimo prasmės, tiesiog negalė-
jo patikėti, kad kasdienės vaka-
ronės bare – tai viskas, kas jį ly-
dės visą likusį gyvenimą.

Žingsnis po žingsnio
Pasitarė su gydytojais. Šie pa-

sakė: pamiršk triatloną, ieškok 
lengvesnio pasportavimo, nes 
Geležiniu žmogumi tau nelem-
ta tapti. Šis gydytojų nuospren-
dis tapo motyvacija įrodyti, kad 
gali tai padaryti! Kristianas ne-
žadėjo varžytis su sveikais atle-
tais, juk šiame triatlone svarbu 
tiesiog pasiekti finišą. Kiekvie-
nas, tai įveikęs, turi teisę vadin-
tis Geležiniu žmogumi. 

Iš pradžių vyriškis tiesiog 
ėmė tvarkingiau gyventi, po tru-
putį sportuoti. Gyvenimo tikslas 
buvo aiškus: tapti triatlonininku.

2011aisiais Kristianas vėl 
pateko į Austrijos Geležinio 
žmogaus varžybas, šį kartą – 
kaip sportininkas. Ir atliko visas 
užduotis, pasiekė finišą. Pasta-
raisiais metais jis tai padarė ne 
vieną kartą. Toks jau yra šis vy-
riškas sportas, suviliojęs nebe-
paleidžia. Ne be reikalo jį vadi-
na legendiniu, prestižiniu. 

Mano profesija: 
triatlonas

32 metų austras triatloną iš 
tikrųjų pavertė savo profesija. 
Jis ne tik sportininkas, bet ir or-
ganizatorius, ir agitatorius. Apie 
klasikinį triatloną gali pasako-
ti dieną naktį. Betgi nepamiršta 
kvailos jaunystės ir pro pirštus 
slydusio gyvenimo. Kai ryte pa-
bunda, apmąsto planą, ką veiks 
dieną. O kai vakare eina miegoti, 
prieš užmigdamas galvoja apie 
tai, ką nuveikė. Jis nepaleidžia 
iš akių savo tikslo, nes prisime-
na, kaip nuobodu buvo gyventi 
be jo. „Triatlonas pakeitė mano 

gyvenimą. Aš dabar laimingas, 
man sekasi“, – sako Kristianas.

Sportininko gyvenimas ku-
pinas nuotykių ir mažyčių per-
galių kiekvieną dieną. Anksčiau 
triatlono dviračių trasoje važia-
vęs su protezu, vėliau Kristianas 
pabandė jį nusiimti. Buvo keista, 
ne visai patogu, bet priprato ir 
netgi pagerino važiavimo greitį, 
nes protezas nebespaudė pilvo, 
buvo smagiau važiuoti.

Jis niekada nepamirš varžybų 
Floridoje. Plaukti teko neramio-
je Meksikos įlankoje (vienkojui 
ir baseine sunku), nesėkmingai 
kertant bangą nuslydo plauki-
mo akiniai... 30 laipsnių karštis, 
drėgmė... Dviračiu nuvažiavęs di-
džiąją dalį trasos – 150 km, no-
rėjo likti aptarnavimo zonoje, tai 
yra, pasitraukti iš varžybų. Vis 
dėlto vėl sėdo ant dviračio, nors 
jau siūbavo iš nuovargio, o prie-
šakyje dar ir maratonas laukė. 
Finišą pasiekė po 13 valandų 44 
minučių 35 sekundžių. Tų skai-
čių niekada nepamirš.

Neseniai K. Togeris parašė 
autobiografinę knygą, kurioje 
papasakojo asmeninę istoriją, 
kaip ištrūko iš aklavietės ir at-
rado kelią į kupiną laimės ir per-
galių gyvenimą. Išsamiai aprašė, 
kaip išmoko susidoroti su sun-
kumais, įveikti baimę, nepalūžti 
ekstremaliose situacijose. Savo 
knyga jis kiekvienam kenčian-
čiam žmogui pasiuntė viltį nepa-
siduoti piktam likimui ir tik sa-
vyje ieškoti (ir rasti) jėgų rašy-
ti naują biografiją. Vienas euras 
už kiekvieną parduotą egzem-
pliorių patenka į Franco Klame-
rio fondą, kuris remia neįgalius 
sportininkus.

Net ir su protezu galima šau-
niai žygiuoti per gyvenimą, jei 
tik aiškiai suformuluoji tikslą, 
kurio sieki.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikiEnė

Vienkojis 
supermenas  
iš Austrijos
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Aplimpa šakos
Pilkasparnių spiečiumi.
Čiauška obelis...

r
Vakaro saulė
Čiuožtelėja tvenkiniu...
Rožinis sniegas...

r
Žvirblių tuzinas
Plikos obels viršūnėj.
Ryto vizitas.

r
Paukščių sąšauka...
Bičiulyste ženklintas 
Kadagio rytas.

r
Dangstosi laukas
Pernykštės skrandos skvernu...
Sniego lopiniai.

r
Pernykštės uogos
Tarp šiemetinių lapų.
Brandos tvarumas.

r
Kaligrafiški
Rašmenys lango stikle.
Žiemos novelė.

r
Ornamentuoti
Inicialai lange.
Šalčio pėdsakas.

r

Skylant nakčiai
Lyg vaisiui išnokusiam,
Tylai saujom
Sukrintant į gruodą
Daug arčiau artumos
Ir labiau negu duonos
Man reikės, aš žinau,
Tavo meilės.
Ir tavęs,
Kaip likimo,
Labai man reikės.

r
Iš senelio obliumi
Dailintos
Lesyklėlės
Duonos trupiniais
Sotus paukštis
Girdo
Vakarą
Miego
Alpuliu.
Krauna žiedynus
Kūdikio
Sapnų
Slėnis.

r
Iškraustytų palėpių
Pašinuotos grindys
Ir tūkstančiai
Dienadulkių kūlių –
Tarsi medūzos skėtis
Išmestas į krantą,
Išplaukęs ir sudilgęs
Atminimų švitesy.

Rita MockEliūniEnė 
Šakių r.

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Benita JančiūtėZdanavičie-
nė jau išėjo į užtarnautą po-

ilsį, papildė pensininkų gretas. 
Savo šešiasdešimtąjį gimtadienį 
atšventė kavinėje su šeimos na-
riais ir pačiais artimiausiais gi-
minėmis.

Dabar jau neskaičiuos laiko 
minutėmis, valandomis – galės 
jį planuoti dienomis, savaitėmis. 
Bus nuolatinė parodų lankytoja. 
Perskaitys daug knygų, keliaus... 
Draugės klausia – gal ir pati rašys 
prisiminimus iš gyvenimo ar ke-
lionių įspūdžių? Atsakė, kad ban-
dė rašyti, bet negalėjo, dar skau-
da... Tik dūsavo, aikčiojo, raudo-
jo... Todėl draugės ir nutarė padėti 
užrašyti tuos Benitos atodūsius....

Benita dirbo mokykloje geo-
grafijos mokytoja. Mėgo savo pa-
sirinkimą, mylėjo vaikus. Įkūrė 
gamtos ir gimtojo krašto pažini-
mo būrelį. Jam vadovavo. Mokė 
mylėti žemę, skatino susipažinti 
su geografija plačiau. Jos vedamos 
pamokos buvo įdomios. Jei likda-
vo kelios minutės laiko, papasako-
davo apie aplankytus kraštus. Jos 
pamokų vaikai laukdavo, eidavo 
į jas kaip į šventę, noriai mokėsi.

Mokytoja turėjo autoritetą 
mokykloje ir tarp pažįstamų. Be-
nita mokyklą prisimena su mei-
le ir pagarba. Su džiaugsmu susi-
tinka buvusius mokinius. Pirmie-
ji ugdytiniai jau suaugę, išsilavinę, 
tapę žinomais žmonėmis.

Benita dažnai mintimis nu-
krypsta į jaunystę. Dar besimoky-
dama mokykloje įsimylėjo klasės 
draugą Vilių. Jo dėmesio siekė ir 
daugiau mergaičių, bet Vilius vis 
laukdavo, kol baigsis ansamblio 
„Aura“ repeticijos, kad galėtų Be-
nitą palydėti iki namų. Džiugūs 
buvo jos studijų metai. Nuo Vi-
liaus nutolo, pamiršo tą pirmąją 
mokyk linę meilę. Nei draugių, nei 
draugų dėmesio nestigo. Mokėsi 
gerai, dalyvavo visuomeninėje vei-
kloje. Išvažiuodavo su „Vėtrungės“ 
ansambliu į koncertus. 

Paskyrė ją dirbti į miestelį ne-
toli Kauno. Į darbą važiuodavo au-
tobusu. Benitą pamėgo ir mokyto-
jų kolektyvas, nes buvo linksma, 
guvi. Į mokyklą atvyko dirbti jau-
nas specialistas, dailus mokytojas 
Juras. Jis patraukė Benitos dėme-
sį. Draugystė tuoj peraugo į meilę, 

pora iškėlė šaunias vestuves. Jie 
buvo laimingi lyg pasakoj. Po me-
tų susilaukė sūnaus Giedriaus. Gy-
veno gražiai sutardami – Benutę 
Juras pradžiugindavo dovanomis, 
gėlėmis, paruošdavo pietus. Mote-
riai išsprūsta gailus atodūsis: jei-
gu girtas vairuotojas tada nebūtų 
užlėkęs ant perėjos... Juras žuvo iš 
karto, nes smūgis buvo labai sti-
prus... Santuokoje jie buvo išgy-
venę dvidešimt metų. Rieda karš-
tos ašaros skruostais... Dūsauja... 
Paskui veja neramią mintį, ieš-
ko gražių prisiminimų, kurie ga-
li suraminti, paguosti. Gerai, kad 
yra sūnus Giedrius. Vedęs. Benita 
turi marčią, vaikaitę Liną. Dažnai 
susitikdavo, kartu švęsdavo... Ap-
lanko retkarčiais seserį Sigutę, gy-
venančią mieste. 

Netrukus po nelaimės dėme-
sį Benitai pradėjo rodyti Aras Va-
nagas, jau išsiskyręs su žmona, 
dirbantis statybinėje organizaci-
joje vadybininku. Apsukrus, gud
rus, žodžio kišenėje neieškantis. 
Pasipiršo...

Čia ir vėl atodūsis, o rūpesčio 
debesėlis dengia šypseną, drums-
čia ramybę... Kodėl ji ištekėjo?.. 
Negalvojo, kad Aras bus priešin-
gybė jos buvusiam vyrui Jurui... 
Aras net reikalavo, kad priimtų 
jo pavardę, taptų Vanage... Beni-
ta nesutiko. Kaipgi bus? Sūnus 
– Zdanys, o ji lyg ne motina jam 
būtų?..

– Ne, ne, ne, – gynėsi Benita. O 
ir amžius jau toks – per keturias-
dešimt metų, ne panelė, kad bran-
gintų naujo vyro pavardę.

Po santuokos Aras parodė sa-
vo charakterį – buvo labai ūmus, 
piktas, kerštingas, paskui kitas 
moteris belakstantis... Benitą žei-
dė vyro išsišokimai, bet kentė – 
gal pritaps... Abu rinko pinigus bu-
tui. Ji savąjį paliko sūnui, o Aras – 
pirmajai žmonai. Netrukus įsigijo 
butą, gražiai įsikūrė. Rodos, nieko 
netrūko. Tik sutarimo, žiūrėjimo 
viena kryptimi. Aras vis blaškėsi. 
Gal jautėsi nevisavertis? Reikala-
vo, kad Benutė pagimdytų vaikelį. 
Keista, juk jam jau per penkiasde-
šimt, o ir link kito jubiliejaus ar-
tėja, jaunystė praėjusi. Toks ne-
nuovokus.

Paklaustas, kodėl su pirmąja 
žmona nesusilaukė vaikų, atsako: 

– Nemylėjau aš jos. Tikėjausi 
ateityje pamilti, tada ir planuoti...

Laikas bėgo, o santykiai nesi-
derino, šlijo, jie tolo vienas nuo ki-
to. Aras tapo atšiaurus, priekaiš-
tavo už tai, kad Benita per daug 
puošiasi, jaunatviškai rengiasi, 
kad šypsosi ir t.t. Pabodo barniai, 
priekaištai, nesantaika. Buvo gaila 
nutraukti santuoką po keturioli-
kos bendro gyvenimo metų ir išei-
ti kas sau... Benutė susimąstė: „Gal 
jam kažkas negerai su sveikata? 
Bet gal padės gydytojai, vaistai. O 
gal atslinkusi senatvė jį gąsdina? 
Negali su tuo susitaikyti...“

Po vienu stogu gyventi jau ta-
po neįmanoma – keršys, žlugdys. 
Kito kelio nėra, tik skyrybos. Vėl 
giliu atodūsiu veržiasi rauda. Ko-
dėl ji ištekėjo už Aro? 

Teismas išskyrė, padalino bu-
tą, nutraukė visus įsipareigojimus 
vienas kitam. Benutė dalį baldų 
išsivežė. Kambarį remontavo jos 
pakviesti meistrai. Jame apsigyve-
no vaikaitė Lina su vyru, o Benita 
liko pas sūnų Giedrių. Taip bus ra-
miau, o ir Aras neateis, netriukš-
maus – bus saugiau. Galvojo, kad 
taip ir bus. Ir vėl atodūsis... Aras 
dar nerimsta: „Kodėl jauna šeima 
gyvena atsiribojusi nuo jo? Kodėl 
nelaiko šeimininku? Kodėl nero-
do jam pagarbos, lyg būtų bendra-
savininkiai?“

Jis pakviečia „TV pagalbą“. 
Reikalauja dokumentais įrodyti. 
Benutei teko su ašaromis stoti 
prieš televizijos kameras ir atsa-
kyti į klausimus, dokumentus pa-
rodyti, kad dalį savo buto ji užra-
šė Linai ir Vidui Jokšams. Jie da-
bar bendrasavininkiai. Bendrus 
mokesčius moka laiku, o Aras 
jiems nei tėvas, nei senelis, tai ir 
meilės nerodo, bendrauja kaip 
su kaimynu.

O kiek purvo Aras pylė ant Be-
nitos... „Kas nuplaus jį?“ – dūsau-
ja moteris...

Nurimsta tik prie sūnaus, jo 
šeimos, sesers, pajutusi nuošir-
dumą, dėmesį ir meilę.

Dabar visoms patartų – ne-
tekėkite už šykštuolio, beširdžio, 
pikto žmogaus, kuris nieko nemy-
li, tik save. Kokia jo bus senatvė, 
kai pradės kūnas nebeklausyti?..

Julija GAlBuoGiEnė
Jurbarkas

Benitos atodūsiai

Savo kailiu pajutau, kaip ky-
la apetitas bevalgant. Rezul-

tatai tapo ypač akivaizdūs, kai 
pėdkelnės suplyšo. Vėliau neį-
tilpau į anglišką švarkelį. O dar 
vėliau teko pasitenkinti spalvotu 
beformiu maišu su skyle galvai. 

Tai tebuvo fasadas, o viduje... 
Šeimos gydytoja bakstelėjo pirš-
tu į tyrimų duomenis ir pasibai-
sėjusi sušuko:

– Ponia Paciente, pažvelkite, 
jūsų cholesterolis tris kartus vir-
šija normą. Jums gresia insultas, 
infarktas arba net letalinė baig-
tis. Ką jūs valgote?

– Beveik nieko.
– Ką valgote pusryčiams?
– Juodo šokolado, kad pa-

keltų nuotaiką, juodos duonos, 
kad organizmas gautų vitami-
nų ir atsigeriu juodos kavos, kad 
pažvalėčiau. Mielai prisidurčiau 
ir juodos ikros, bet pensija per 
trumpa.

– Kiek šokolado suvalgote 
pusryčiams?

– Tik vieną plytelę pusry-
čiams ir dar vieną vakarienei.

– Atsisakykite kaloringų pro-
duktų, o čia receptas cholestero-
liui mažinti.

Išsiskyrėme ne kaip draugės, 
bet ir ne kaip priešės, nes jos 
„fasadas“ nebuvo menkesnis už 
manąjį. Į vaistinę nenuėjau, nes 
prieš keletą metų panašus re-
ceptas gerokai patuštino pinigi-
nę, o tyrimų nepagerino. Grįžusi 
namo atsistojau prieš veid rodį ir 
išvydau save tarsi antikvarinę 
komodą, apjuostą dešrų rinkė-
mis. Puoliau prie liaudiškų prie-
monių. Padidinau dozę, nes išsi-
gandau insulto, infarkto, o ypač 
letalinės baigties. Ak, ta mūsų 
lietuvaičių skuba. Cholesterolį 
iš organizmo išvijau, bet nelauk-
tai skrandukas paprašė poilsio 
ir teko šokoladą pakeisti aviži-
ne tyre, duoną – vandenyje vir-
ta bulve, o kavą gėriau tik sapne. 
Greitai vėl angliškas švarkelis 
apkabino mano pečius, pėdkel-
nės neplyšo, o spalvotą beformį 
maišą, užlopiusi skylę, naudojau 
pagal paskirtį.

Šiandien pažvelgusi į veid
rodį išvydau save tarsi antiki-
nę koloną su kiek apdaužytu 
kapiteliu, tačiau nestokojančią 
grakštumo.

Gražina ČEkAViČiEnė 
Jonava

Geriausia dieta – 
skrandžio problemėlės

Sigitos Letkauskaitės nuotr.
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