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Darbo paieškos: nuo informacijos visiems  
iki individualių konsultacijųAtvira darbo rinka – neį-

galiesiems vis dar sunkiai 
pasiekiama savarankiško 
gyvenimo galimybė. Joje 
įsidarbinti pavyksta tik 
išsilavinimą turintiems, 
motyvuotiems, savo tiks-
lų siekiantiems žmonėms. 
Tačiau jeigu darbo patir-
ties neturi, dar blogiau – 
jeigu ne vienus metus 
darbo neradai, prieš tave 
užsitrenkia daugelis atvi-
ros darbo rinkos durų. 
Kaip šią situaciją pakeis-
ti, ko imtis, kad neįgalu-
sis atgautų pasitikėjimą 
savimi, o darbdavys ne-
galią turintį žmogų ver-
tintų kaip lygiavertį dar-
buotoją, turintį netgi tam 
tikrų privalumų: brangi-
nantį savo darbo vietą, lo-
jalų, kolektyvui suteikian-
tį daugiau įvairovės?

Integracijos keliu

Tradicinės darbo 
paieškos slenksčiai
Darbo birža, privačios įdar-

binimo agentūros, internetiniai 
darbo paieškos portalai, darbo 
ieškančiųjų skelbimai nevyriau-
sybinių neįgaliųjų organizacijų 
tinklalapiuose – iš pirmo žvilgs-
nio atrodytų, kad esama tikrai 
nemažai galimybių susirasti dar-
bą. Vis dėlto Lietuvoje dirba tik 
apie 22 proc. darbingo amžiaus 
neįgaliųjų. Į Darbo biržą, galinčią 
pasiūlyti įvairių grįžimą į darbo 
rinką palengvinančių priemonių, 

kreipiasi tik kas aštuntas neįga-
lus bedarbis. 

Socialinės įdarbinimo agen-
tūros VšĮ „Sopa“ vadovės Jurgitos 
Kuprytės nuomone, yra keletas 
neįgaliųjų nedarbo priežasčių. Pir-
miausia – tai patirties stoka, kurios 
dauguma darbdavių reikalauja. Da-
lis neįgaliųjų, ypač negalią turinčių 
nuo vaikystės ar ką tik įgijusių pro-
fesiją, iš viso nėra dirbę. Jie neturi 
įgūdžių, kurių reikia darbo rinkoje. 

Darbo paieškoms užsitęsus, 
dažną neįgalųjį galima priskirti il-
galaikiams bedarbiams. Po besi-

kartojančių nesėkmingų bandy-
mų žmonės nusivilia, praranda 
pasitikėjimą savimi, nebesikrei-
pia, nebeieško darbo. Gauna pa-
šalpą, kurios pakanka minima-
liems poreikiams patenkinti, ir 
gyvena. Ratas užsidaro. Tradicinė 
darbo paieška tuo ir užsibaigia. 

O, J.Kuprytės nuomone, kaip 
tik tuomet darbo paieškose besi-
specializuojančių įmonių, orga-
nizacijų veikla turėtų prasidėti. 
Deja, tokio požiūrio Lietuvoje la-
bai trūksta. „Šiuos žmones reikia 
traukti iš nusivylimo, motyvuo-

ti, aktyvinti, suteikti žinių, būti 
kartu tol, kol žmogus įsitvirtina. 
Tai „Sopa“ ir daro. Mes parodom 
žmonėms perspektyvą – yra ne-
įgaliesiems tinkamų darbų, tole-
rantiškų ir geranoriškų darbda-
vių, sėkmės istorijų. Tačiau no-
rint tai pasiekti, reikia ir patiems 
labiau pasistengti.“ 

„Mes jums 
paskambinsime“...

Ko gero, visi darbo ieškoję 
žmonės yra išgirdę viltingą poten-
cialaus darbdavio pažadą: „Mes 
jums paskambinsime“, tačiau šio 
skambučio taip ir nesulaukę. „So-
pos“ vadovė savo klientams pa-
taria: „Paskambinkite patys. Pa-
rodykite darbdaviui, kad darbas 
jums svarbus, jog dedate visas pa-
stangas, kad jį gautumėte. Bet su-
sitikimui su darbdaviu atsakingai 
pasiruoškite.“ 

Prieš 10-metį įsikūrusi VšĮ 
„Sopa“ organizuoja neįgaliųjų, il-
galaikių bedarbių, socialines pa-
šalpas gaunančių žmonių moky-
mus. „Suteikiame žinių apie situ-
aciją darbo rinkoje, jos pokyčius, 
mokome, kaip tinkamai prisista-
tyti darbdaviui: parengti gyveni-
mo aprašymą, motyvacinį laiš-
ką, pasiruošti pokalbiui“, – var-
dija J.Kuprytė. 

Išskirtinė „Sopos“ veiklos 
kryptis – individualus darbas. Pro-
fesionalūs įdarbinimo tarpininkai 
su kiekvienu klientu dirba asme-
niškai, padeda kryptingai ieškoti 
darbo: įvertinti savo realias gali-
mybes, atsirinkti tinkamus darbo 

skelbimus ir pan. Visi į mokymus 
užsirašę klientai dalyvauja ir gru-
pės užsiėmimuose, kuriuose įvai-
riais būdais (diskusijomis, vaid-
menų žaidimais ir kt.) lavinami 
praktiniai gebėjimai. 

Į VšĮ „Sopa“ kreipėsi vaikinas. 
Paauglystėje jį buvo ištikęs šizof-
renijos priepuolis. Tinkamai pa-
rinkti vaistai leido kontroliuoti 
ligą, atitolino priepuolių pavojų. 
Tačiau gyvenimo tempas sulėtė-
jo, vaikinas negali persitempti, 
jam reikia poilsio pertraukėlių. 
Specialybės jis neturėjo, darbo 
patirties – irgi. Situacijos nepa-
lengvino ir baigta profesinės re-
abilitacijos programa. Praktika 
prekybos centre salės darbuo-
toju lūkesčių nepateisino – darb-
daviui pritrūko jo darbo spartos. 

„Sopos“ specialisčių padeda-
mas vaikinas išbandė nemažai 
nesudėtingo darbo rūšių: skra-
jučių nešiotojo, krovėjo, atliekų 
rūšiuotojo. Nė viename jų neiš-
silaikius ilgiau nei mėnesį, buvo 
pasiūlytos dokumentų tvarky-
tojo pareigos archyve. Tačiau ir 
čia nepasisekė – darbas vyriškiui 
pasirodė monotoniškas, o darb-
davys pasigedo didesnio dar-
buotojo nuovokumo, universalu-
mo. „Jau buvome benuleidžian-
čios rankas, kai pabandėm dar 
vieną variantą – padėjom įsidar-
binti antrinių žaliavų surinkė-
ju – važinėti ir surinkinėti į spe- 
cialius konteinerius pilamas iš-
rūšiuotas atliekas: popierių, stik-
lą, plastiką. Šis darbas jam tiko. 

Igno Stanio nuotr.VšĮ „Sopa“ vadovė Jurgita Kuprytė.

(nukelta į 3 psl.)

Jau esame pripratę per atstumą valdyti televizorius, mu-
zikos centrus ir panašią įrangą. Tačiau daugeliui kitų da-
lykų padaryti reikia žmogaus rankų. Deja, ne visi gali su-
sitvarkyti net su paprastais darbais – atitraukti užuolai-
das, atidaryti duris ir pan., o kai kuriems sunku ir žodžiu 
išreikšti savo poreikius. Jiems savarankiškesniais tapti 
galėtų padėti išmaniosios technologijos. Kokia tikimybė, 
kad jos taps prieinamos kiekvienam? 

Aplinka visiems

Ar pasiekiamos 
Lietuvos 

neįgaliesiems 
išmaniosios 

technologijos? 

Prof. Daliaus Navakausko vadovaujama darbo grupė siūlo neįgaliesiems balsu valdyti namus. VGTU nuotr.(nukelta į 5 psl.)

Skuteris LEO
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Pagaliau ir mes pradedame kelti labai aktualią neįga-
liesiems asmeninio asistento problemą. Ką čia slėpti 

– dauguma iš mūsų kartais neišsiverčiame be jų pagalbos 
ir geriausias pavyzdys to – Monciškės, kur beveik apie kie-
kvieną neįgalų „sukasi“ vienas ar keli asmeniniai asisten-
tai. Žinoma, galime tą reginį „subanalinti“ sakydami, kad 
jiems tai proga kartu pailsėti, bet… paprastai aplink neį-
galųjį sukasi „jo palaikymo komanda“: draugai, artimie-
ji, tėvai, šeimos nariai. Visi jie vienaip ar kitaip yra įtrau-
kiami į šį užburtą ratą. Žinoma, poilsiaujant tokia bendra 
komanda – smagu, bet kuomet reikia kasdieninės pagal-
bos, ne viskas taip paprasta. Galimybė sulaukti asmeninio 
asistento paslaugos abi puses bent trumpam išvaduotų 
nuo nerašytų, bet privalomų įsipareigojimų vienas kitam. 
Turbūt visi matėme puikų filmą „Neliečiamieji“. Jo pagrin-
dinis veikėjas tampa tikru neįgaliojo draugu ir yra idea-
lus asmeninis asistentas. Žinoma, mums, su varganu Lie-
tuvos biudžetu, belieka tik retkarčiais peržiūrėti tą filmą, 
kad neužmirštume „kaip turi būti“… 

Pirmą kartą realybėje su asmeninio asistento insti-
tucija susidūriau 2001 metais, atstovaudama Lietuvos 
neįgaliesiems Rumunijoje vykusioje tarptautinėje kon-
ferencijoje. Į ją skaityti pranešimo buvo atvykusi tetrap-
legikė mergina iš Čekijos. Iki tol apie asmeninio asisten-
to instituciją nieko nebuvau girdėjusi, todėl niekaip ne-
galėjau suprasti tų dviejų merginų statuso. Mano nuos-
tabai, padėjėja neįgaliosios komandas vykdė tik papra-
šyta. Pradžioje situacija atrodė keistoka, nes mano pa-
galbininkė giminaitė sukosi apie mane kaip bitutė… Tik 
pasikalbėjusi su čekės asistente išsiaiškinau labai svar-
bius dalykus. Prisipažinkime, kad kartais per didelis no-
ras padėti neįgaliajam iššaukia jo priešišką reakciją, nes 
trikdo ir taip jau nedidelį to žmogaus privatumą bei sa-
varankiškumą. Pagalba tik tuomet, kai jos reikia, ir tik 
tokia, kokios neįgalusis prašo, ir yra tikra pagalba jam. 

Turbūt ne vienas iš mūsų turime skaudžių patirčių, 
kuomet šie mūsų poreikiai būna ignoruojami. Štai kad ir 
mano nesenas nuotykis. Labai norėjau pasivažinėti gat-
vėje sningant. Po pietų pradėjus iš dangaus leistis pir-
moms snaigėms išsiruošiau laukan. Kieme žadą prara-
dusi gėrėjausi baltais patalais užklotomis murzinomis 
gatvėmis bei šaligatviais. Apsižvalgiusi nutariau nuva-
žiuoti iki artimiausios parduotuvės: bus mankšta nuga-
ros raumenims, o ir rankoms ne pro šalį ratus pasuk-
ti. Deja, pusiaukelėje prie manęs pripuolė neprašytas 
asistentas, pagyvenęs vyriškis. Veltui jam aiškinau apie 
savo planus savarankiškai pabūti šviežiam ore, tuoj bu-
vau nustumta iki parduotuvės, o kadangi parduotuvėje, 
deja, tik vienerios durys, ir parvežta prie laiptinės atgal. 
Kelionės metu vyriškis dar bandė mane evangelizuoti, o 
aš tik žiūrėjau į duobes gatvėje, nes labai nesinorėjo bū-
ti dar ir išpurtytai ant žemės. Anksčiau, kol buvo gyvas 
mano šunelis, nuo tokių asistentų jis mane ,,apgindavo”, 
kąsdamas jiems į kulnus, nes kažkodėl nemėgo vyriškos 
lyties asmenų, o ypač jei nuo jų sklisdavo alkoholio kva-
pas… Nors, tiesą sakant, pačioje parduotuvėje asmeni-
nis asistentas buvo būtinas – trečdalis ten esančių pre-
kių yra visiškai nepasiekiamos…

Na, o jeigu rimtai, tai pirmiausia tokie asmeniniai 
asistentai turėtų būti skirti jaunoms neįgalioms mamy-
tėms, kurios augina vaikus, nes motinystė ar tėvystė – 
bendražmogiška visų teisė. Iš neįgalumo pensijos auk-
lės nenusisamdysi, o sveikas tėvelis negali dirbti vien dėl 
kūdikio saugumo. Sunku net įsivaizduoti, kaip sėdinčiai 
vežimėlyje mamai reikia prižiūrėti savo kūdikėlį: jei lai-
kai jį ant kelių, negali sukti rankomis ratlankių, o jei suki 
ratlankius – negali saugiai laikyti kūdikio. Viena taip vai-
ką auginusi neįgali moteris pasakojo, kad savo kūdikį ji 
tampė paskui vežimėlį paguldytą ant minkšto apkloto...

Tad būkime solidarūs ir jei esame gana savarankiški, 
vis tiek aktyviai kovokime dėl asmeninio asistento ins-
titucijos atsiradimo Lietuvoje, nes šalia yra daug neįga-
liųjų, kuriems toks asistentas atvertų vartus į gražesnį 
ir įdomesnį pasaulį... 

Asistentas per prievartą

Apie tai,
kas

jaudina
Jurbarkas:

Tai, kas prieš 25-erius 
metus Lietuvoje įvy-

ko sausio 13-ąją, visiems 
įsirėžė į atmintį. Tądien, 
susikibę už rankų, su di-
deliu nerimu širdyse, bet 
su dar didesniu pasiry-
žimu, lietuviai mūru sto-
jo prieš tankus ir ginklais 
apsikarsčiusius okupan-
tus. Ir atsilaikė. Žinoma, ši 
kova pareikalavo didžiulių 
aukų, bet dabar mes esa-
me laisvi. 

Paminėti šią itin svar-
bią dieną, pasidalyti pri-
siminimais susirinko bū-
relis Jurbarko rajono ne-
įgaliųjų draugijos, vado-

Paminėjome Sausio 13-ąją
vaujamos Vidos Pieniu-
tienės, narių. Susibūrime 
skambėjo draugijos lite-
ratų klubo „Versmė“ narių 
Janinos Pranaitienės ir Va-
lentino Čyžo sukurtos ei-
lės, skirtos kovai už laisvę 
ir Lietuvai. 

Vėliau prie arbatos 
puodelio buvo aptarti ar-
timiausių renginių planai, 
pasidžiaugta, kad, nepai-
sant žvarbių žiemos šalčių, 
kiekvieną antradienį ir ket-
virtadienį draugijos patal-
pose vyksta įvairūs susibū-
rimai, kuriuos lanko nema-
žas būrelis draugijos narių. 

Onutė Čirvinskienė 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Būrelis Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos narių prisiminė 
Sausio 13-osios įvykius.

Gestų lobynai – 
filmuotoje 

medžiagoje
Fiksuoti gestų kalbos 

virsmus žodyno rengė-
jams – nelengva užduotis. 
Lietuvių gestų kalba įvai-
ruoja skirtinguose regio-
nuose ir amžiaus grupė-
se, kai kurie gestai varto-
jami tik darbo ar šeimos 
aplinkoje. „Dar nėra su-
siformavusios bendrinės 
gestų kalbos, todėl žody-
nas yra gyvas ir nuolatos 
keičiasi“, – pažymėjo Lie-
tuvos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų centro Metodinių 
priemonių rengimo ir ges-
totyros skyriaus specialis-
tė Ieva Lemešiūtė. 

Aprėpti dabartinę lie-
tuvių gestų kalbą siekia-
ma keliaujant po Lietuvą 
ir fiksuojant pokalbius su 
kurčiaisiais įvairiausiomis 
temomis. „Kartais pokal-
biai vyksta laisvu forma-
tu, o kartais pasiūloma 
tam tikra tema. Pavyz-
džiui, jei kurčiasis dirba 

fabrike, jo prašoma papa-
sakoti apie darbo specifi-
ką. Taip sužinome naujus 
gestus – įrangos, techni-
kos pavadinimus“, – sakė 
I. Lemešiūtė. 

Filmuotą medžiagą žo-
dyno sudarinėtojai parsi-
veža į sostinę, čia ją ana-
lizuoja. „Žodynas rengia-
mas komandiniu principu. 
Atradę naują gestą kurtie-
ji diskutuoja tarpusavyje 
apie jo reikšmę, papliti-
mą. Nusprendus įtraukti 
gestą į žodyną, sugalvoja-
mi gesto vartojimą atspin-
dintys sakiniai. Naują ges-
tą ir tuos sakinius nufil-
muojame studijoje. Tuo-
met juos išverčiu į lietuvių 
kalbą. Visą šią medžiagą 
pateikiame kompiuteri-
niame gestų kalbos žody-
ne“, – pasakojo gestų kal-
bos vertėja. 

Gestai į žodyną patek-
ti gali ir itin moderniu ke-
liu – per socialinius tin-
klus. „Girdintys įpratę 
savo mintis socialiniuo-

se tinkluose, pavyzdžiui, 
„Facebook“, reikšti raštu. 
Na, o kurtieji mėgsta dis-
kutuoti nusifilmuodami. 
Tokiu būdu net ir socia-
liniuose tinkluose galime 
stebėti gestų kalbą“, – tei-
gė pašnekovė. 

Kalbai atsiskleisti 
padeda 

technologijos
I. Lemešiūtės teigimu, 

gestų kalbą atviresnę da-
ro ir sparčiai tobulėjan-
čios technologijos. Anks-
čiau gestus buvo įprasta 
įtraukti į spausdintus dau-
giatomius žodynus, ku-
riuose juos bandyta aiš-
kinti nuotraukomis. „Ges-
tas atliekamas judesyje ir 
jį labai sunku užfiksuoti 
nuotrauka. Kompiuteri-
niame žodyne galima pa-
matyti visą judesį ir sa-
kinį. Tai didelis privalu-
mas“, – sakė ji.  

Be to, pasak pašneko-
vės, ieškodami gestų kas-
dieninėje kalboje, gestų 

kalbos tyrėjai gali parody-
ti, kokia ekspresyvi ir tur-
tinga yra ši kalba. „Seniau 
gestų kalbos žodynai bu-
vo sudarinėjami ieškant 
atitikmenų lietuvių kalbo-
je. Bet kas tuomet nutiko? 
Imta manyti, kad gestų 
kalba yra skurdi“, – teigė 
gestų kalbos specialistė.  

Jos teigimu, gestų kal-
ba turi savo unikalią gra-
matiką. „Lietuvių kalboje 
žodis plaukti gali apibū-
dinti bet ką – plaukti gali 
ir žmogus, ir laivas, ir an-
tis, ir debesis. Gestų kal-
boje kiekvieną šį junginį 
pavaizduojame taip, kad 
tampa savaime aišku, kas 
plaukia“, – dėstė ji.  

Planuojama, jog arti-
miausiu metu žodynas tu-
rės savo atskirą interneto 
puslapį. Taip pat ketinama 
pristatyti specialią apli-
kaciją mobiliesiems tele-
fonams. Žodyno rengėjai 
turi ir daugiau ambicijų, 
tačiau joms įgyvendinti ti-
kisi ir didesnės paramos iš 
valstybės. 

Naudinga visiems 
Pasak I. Lemešiūtės, 

žodynas aktualus ir kur-
tiesiems, ir girdintiems. 
Kurtiesiems jis padeda 
lavinti lietuvių kalbos ži-
nias, o girdintiems – mo-
kytis gestų kalbos. Prie 
žodyno atsiradimo labai 
prisidėjo lingvistas Man-
trimas Danielius, vienas 
pirmųjų pradėjęs tyrinėti 
gestų kalbą ir sudaręs va-
dovėlį „Lietuvių gestoty-
ros pagrindai“.

JAV atliktos gestų kal-
bos studijos rodo, kad 
mokantis šios kalbos la-
bai pagerinami pažini-
mo procesai: praplečia-
mas abstraktus ir kūrybi-
nis mąstymas, pagerina-
ma sprendimų priėmimo 
kokybė, išmokstama ge-
riau pastebėti detales, pa-
gerėja vizualinio matymo 
gebėjimai. 

indrė LeOnaviČiūtė

Lietuvių gestų kalbos žodyną turtina  
ir pokalbiai socialiniuose tinkluose 

20-metį mininti lietuvių gestų kalba – ekspresyvi, turtinga ir nuolat kin-
tanti. Šią žinią skleidžia nuo 2004 m. kurčiųjų ir girdinčiųjų rengiamas 
lietuvių gestų kalbos žodynas, šiuo metu turintis daugiau nei 8 tūkst. 
gestų. Naujų gestų tyrėjai ieško ir neįprastai – ne tik pokalbiuose su 
kurčiaisiais, bet ir jų diskusijose socialiniuose tinkluose. 
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Ir darbdavys buvo patenkintas. 
Nors darbo paieškos užsitęsė, 
tačiau tikslą pasiekėme“, – pa-
sakojo J. Kuprytė.

Trūksta pagalbos 
įsitvirtinat darbo vietoje

„Sopos“ pagalba turi keletą 
krypčių: tai ne tik darbo ieškan-
čių žmonių mokymai, motyvavi-
mas, bet ir darbdavių, darbo vie-
tų paieška bei pagalba įsitvirti-
nant darbo vietoje. 

J. Kuprytė teigia, kad ieško-
damos kontaktų su darbdaviais 
„Sopos“ darbuotojos siekia ne 
vienkartinių įdarbinimų, o ilga-
laikio bendradarbiavimo. Kol kas 
tokių darbdavių, į kuriuos galėtų 
kreiptis ir sulaukti teigiamo atsa-
kymo, nėra daug, tačiau ryšius 
stengiamasi užmegzti su vis nau-
jais part neriais. Jų atstovai kvie-
čiami į susitikimus su darbo ieš-
kančiais neįgaliaisiais, rengiami 
jiems skirti mokymai, tariamasi 
dėl galimybių atlikti praktiką ir 
pan. „Sopos“ užduotis – įtikinti 

darbdavius, kad tinkamus gebėji-
mus turintis neįgalus žmogus iš-
plečia darbuotojų paieškos lauką, 
stengiasi kuo geriau dirbti, pasižy-
mi lojalumu. Žinoma, būtina atsi-
žvelgti ir į neįgaliojo poreikius: 
galbūt jam reikia pritaikyti aplin-
ką, o gal numatyti poilsio valan-
dėles ar sutrumpinti darbo laiką. 

Siūlydama darbdaviui savo 
klientą, „Sopa“ prisiima atsako-
mybę už šį žmogų, padeda jam 
adaptuotis naujame kolektyve, 
bendrauja tiek su juo, tiek su 
darbdaviu, padeda įveikti kylan-
čius sunkumus, įsitvirtinti. To-
kios pagalbos Lietuvoje neįgalie-
siems dar labai trūksta. 

Misija – darbas 
Visapusišką pagalbą darbo 

ieškantiems neįgaliesiems, ki-
tiems sunkumų įsidarbinant pati-
riantiems gyventojams „Sopa“ tei-
kia tik Vilniuje, todėl ja pasinau-
doja palyginti nedaug žmonių. 
Įvertinęs tai, kad tokios pagalbos 
reikia ir kituose šalies miestuose 
gyvenantiems bedarbiams, socia-
linės įdarbinimo agentūros kolek-

Darbo ieškantiems mokymų dalyviams pateikiamos įvairios žinias ir įgū-
džius lavinančios užduotys. 

Darbo paieškos: nuo informacijos 
visiems iki individualių konsultacijų

tyvas ėmėsi dar vieno projekto – 
visą per vykusius mokymus su-
kauptą ir dar gerokai papildytą 
medžiagą perkėlė į internetą, į 
virtualių mokymų erdvę. Praėju-
sių metų pabaigoje ji tapo priei-
nama visiems savarankiškai gy-
venti siekiantiems bedarbiams. 

Pasak J.Kuprytės, interne-
te galima rasti su darbo paieš-
ka susijusių patarimų, filmuo-
tos medžiagos apie atskirus pa-
sirengimo darbo rinkai etapus, 
tačiau susistemintos, pateikia-
mos vienoje vietoje – nėra. Šios 
misijos ir ėmėsi „Sopa“. Mokomo-
ji svetainė sukurta įgyvendinant 
Švietimo mainų paramos fondo 
Euroguidance programos pro-
jektą „Darbo paieškos laborato-
rija“. „Sopos“ vadovė džiaugiasi, 
kad pavyko surasti profesiona-
lius programuotojus, kurie kuria 
mokymų internete erdves, ir pro-
jektas sėkmingai startavo. „Sve-
tainėje galima rasti pasirengimo 
darbo pokalbiui formas, naudin-
gus užduočių lapus bei interakty-
vias praktines užduotis, – pasa-
koja J. Kuprytė. – Čia pateikėme 

nemažai mokomosios medžia-
gos bei patarimų, kur ir kaip ieš-
koti darbo, kaip išsiskirti iš kitų 
kandidatų, kaip atkreipti į save 
dėmesį, kokių klaidų vengti. Pa-
teikiamą informaciją iliustruoja 
mokomieji vaizdo įrašai.“ 

Sausio pradžioje svetainėje 
www.misija-darbas.lt atsirado 
neįgaliesiems skirta rubrika. Be 
visiems bedarbiams aktualios 
mokomosios medžiagos, čia ga-
lima rasti ir anketą, leidžiančią 
pasitikrinti tiek savo, tiek poten-
cialaus darbdavio diskriminaci-
jos dėl negalios sampratą.

J. Kuprytė teigia, kad, apiben-
drinant 10 metų socialinės įdar-
binimo agentūros „Sopa“ patirtį, 
galima sakyti, jog suteikus indi-
vidualią pagalbą darbo ieškan-
tiems žmonėms, net 3 iš 4 bedar-
bių įmanoma sugrąžinti į darbo 
rinką. Po šių mokymų darbą su-
siradę dalyviai pabrėžia, kad gy-
venimo pokyčius nulėmė atsira-
dęs pasitikėjimas savimi, susti-
prėjusi motyvacija siekti tikslų, 
atgaivinti ar įgyti nauji profesi-
niai gebėjimai, išlavinti bendra-
vimo įgūdžiai. 

aldona MiLieškienė 

Drįstu tvirtinti, kad žinau be-
veik visus patarimus, kaip 

„pamilti ligą savo“, kaip „gydytis 
pozityviomis mintimis“. Tikrai 
nesu labai protinga, bet perskai-
čiau daug knygų apie tai. 

2015 metų spalio 2 die-
ną prasidėjo penkti metai, kai 
gyvenu lovoje, tiksliau, – iš-
skleistoje tarybinių laikų sofo-
je, aplink susistačiusi reikalin-
giausius daiktus (portatyvinę 
etažerę su higienos reikmeni-
mis, pintą krepšį su vaistais, ta-
buretę, ant kurios – radijo ap-
aratas, rašymo priemonės, te-
lefonai, po taburete – knygos, 
žodynai, geografijos vadovėliai, 
užrašų sąsiuviniai). Stengiuosi, 
kad kiek įmanoma daugiau pa-
ti pasiekčiau, apsitarnaučiau. 
Taigi penkti metai eina po ma-
ne ištikusio hemoraginio in-
sulto. Iki šiol nesugebu vaikš-
čioti, niekas nepadėjo. Niekas! 
Vienas gerbiamas daktaras pa-
guodė: „Bet jūs priprasite...“ Ir 
pripratau. Bet nesusitaikiau. 
Mano likimo draugai supras, 
kaip kankinamai skaudu visko 
prašyti: vandens, sujungti te-
levizoriaus kištukus, paduoti 
kitus drabužius, padėti persi-
rengti, sulankstyti antklodę ir 
t.t., ir pan.

Vyriausybės priimto įstaty-
mo dėka būstas pritaikytas, to-
dėl dabar įmanoma per visus 
kaimiškos trobos slenksčius iš-

vežti mane į lauką. Į tą universa-
lų neįgaliojo vežimėlį viena pati 
neįlipu, nepavažiuoju, neišlipu. 
Ir vėl – tiesiog taip yra.

Labai norėčiau į bažnyčią. 
Nors vasarą, nors kai tinkamas 
oras. Pasisamdytume mašiną, 
nuvežtų mane ir neįgaliojo veži-
mėlį, sulankstytą bagažinėje, bet 
prie bažnyčios durų nėra pandu-
so. Nedrąsiai užsiminiau šen ten, 
bet, matyt, Dievuliui klipatėlės 
nelabai reikalingi. 

Tiek jau to, nesunkai apsiei-
sime be dainavimo, bent jau tie, 
kurie dainuoti ir nesugebame. 
Teks apsieiti ir be rankdarbių, 
nes kairioji ranka visiškai nevei-
kia. Gerai tik, kad per savo gyve-
nimą daug mezgiau, siuvau, siu-
vinėjau, nėriau – toks buvo ma-
no hobis. Taip, anot to gerbia-
mo daktaro, ir apsipratau. O ką 
jau čia nuveikčiau su viena ran-
ka, jei kada ir pasiekčiau tokias 
aukštumas – vaikščioti su vaikš-
tyne, juk vienintele ranka reik-
tų laikytis...

Ir vis tiek labai labai nori-
si nors per trobą pereiti, priei-
ti prie lango, žvilgtelėti į keturis 
metus neregėtą savo drabužių 
spintos vidų. 

Kantriai mankštinu raume-
nis, sąnarius, sėdėdama ant tos 
savo priverstinai mėgiamos so-
fos. Beje, tos gal funkcine vadi-
namos lovos atsisakiau, nes slau-
gos ligoninėje išbandyti varian-

tai man nepatiko. Žinoma, pa-
čių naujausių modelių ten gal ir 
nebuvo, o buvusios per aukštos, 
net ir nuleistos. Aš, buvusi 1 m 
70 cm ūgio moteris, sėdėdama 
nepasiekiu padais grindų. 

Bet man labai tinka žema 
„tarybinė“ sofa. Sėdžiu susiku-
projusi arba atsirėmusi į krūvą 
kaimiškų pagalvių ir man gerai. 
Pro langus matau lietuviško kai-
mo gamtą, arklį, šunis, o jei labai 
pasiseka, tai ir dvi ar tris stirnas. 
Televizorių žiūriu retai, nes silp-
na klausa – irgi insulto pasek mė. 
Nenoriu namiškių erzinti dideliu 
garsu. Ne bėda, nes aš gal ir per 
daug išranki. Man įdomu tik ži-
nios, LRT Kultūros kanalo laidos, 
mokslo populiarinimo filmai, vi-
sos laidos apie gamtą, na, ir šiek 
tiek humoro. O žiūrint pokalbių 
laidas, norisi ginčytis, kyla krau-
jospūdis. 

Turiu vilties, kad gal kada 
nors sugebėsiu pereiti tuos 2-3 
metrus iki kitos sofos su ketu-
rių atramų lazda, kuri tikrai yra 
vykęs išradimas. O kol kas keliu 
sau nuotaiką minimaliai mankš-
tindamasi, nes aktyviau nega-
liu – išduoda širdis: tuoj sutrin-
ka ritmas, ir dar taip pavojingai. 
Todėl – kantriai, po truputį, bet 
kasdien. Turiu ko laukti, tai ma-
no didysis tikslas, ir pati galiu 
šį tą nuveikti, jo siekdama. Tai 
yra gerai. 

neįgali kaimo pensininkė Ona 

Esu Inesa Skapaitė, papras-
ta mergina iš mažo Ragu-

vos miestelio. Rašau jums laiš-
ką apie save ir savo gyvenimą. 
Tikiuosi, jis suvirpins jūsų širdis 
ir privers susimąstyti.

Man 15 metų, esu aštunto-
kė. Mokytis man sekasi neblo-
gai, žinoma, kaip kiekvienam 
paaugliui, kyla ir sunkumų. Ne-
su moksliukė. Mokykloje lankau 
psichologijos užsiėmimus, kurie 
padeda įgauti pasitikėjimo savi-
mi, geriau pažinti ir atrasti save 
bei išmokti kovoti su patyčiomis. 
Su savo geriausia drauge Sau-
le galiu pasikalbėti apie tokius 
dalykus, apie kuriuos šiuolai-
kinis jaunimas nesikalba. Saulė 
yra draugiška, gera ir nuoširdi. 
Visada besišypsanti ir šviečian-
ti. Ji man yra kaip žvaigždė. Pri-
sipažinsiu – niekada neturėjau 
tokios draugės.  Po vieno kvailo 
įvykio supratau, kad geriau turė-
ti vieną tikrą draugą nei dešimt 
netikrų. Manau, kad tikras drau-
gas yra tas, su kuriuo bendrau-
damas pajunti motyvaciją, ku-
ris padeda siekti savo svajonių.

Dažnai sulaukiu nepažįsta-
mų, tačiau manimi besidomin-
čių žmonių klausimų. Jie klau-
sia: „Ar tau nesunku gyventi su 
negalia? Ką tu gali padaryti su 
tokiomis mažomis rankytėmis? 
Kaip jautiesi būdama neįgali?“

Nusijuokiu ir atsakau: „Man 
nesunku. Jaučiuosi gerai, esu lai-
minga. Mano mažos rankytės 
sugeba viską. Nesijaučiu neįga-
li. Dėl šios mažos nelaimės man 
nė kiek neskauda širdies. Juk ne-
galia gali būti pati didžiausia ga-
lia, tiesa?“ 

Gyvenime nesiskiriu su šyp-
sena, kad ir kokios blogos min-
tys kamuotų. Esu labai laiminga, 
kad turiu galimybę gyventi, ra-
šyti, bendrauti su įvairiais žmo-
nėmis, fotografuoti, savanoriau-

ti ir bendrauti su nuostabiomis 
bibliotekos darbuotojomis. Tu-
riu daug svajonių ir tikslų. 

Ateityje svajoju rengti įvai-
rius renginius, rašyti knygas, 
padėti žmonėms, kalbėti viešai 
įvairiomis temomis, kurti filmus 
ir statyti spektaklius.  Dar svajo-
ju įkurti senelių ir vaikų globos 
namus, neįgaliųjų ir savanorys-
tės centrus, radijo stotį ir biblio-
teką. Žinau, tokių dalykų reikia 
nusipelnyti, niekas nieko ant 
lėkštutės nepadės.  Taip pat pla-
nuoju parašyti knygą apie gyve-
nimo ir meilės prasmę, įsivaikinti 
vaiką iš globos namų, ir, žinoma, 
nugyventi nuostabų gyvenimą. 

Domiuosi filosofija, psicho-
logija, fotografija, istorija. Man 
patinka muzika, aš sakau, kad ji 
nuvalo nuo mūsų kasdienio gy-
venimo dulkes. Muzikoje galime 
atrasti ramybę.

Už viską esu dėkinga sa-
vo mamai, tėčiui ir seneliams. 
Džiaugiuosi tuo, ką turiu šian-
dien. Būna naktų, kai nemiegu, o 
užsimerkusi kuriu savo pasaulį 
ir gyvenimą tokį, kokį norėčiau 
perkelti į realybę. Retkarčiais 
galvoju, kad mano gyvenimas 
kaip filmas, kuris neturi pabai-
gos arba turi pabaigą, tik neran-
da pradžios. 

Pastebėjau, kad daugeliui 
žmonių rūpi tik jų išorinis gro-
žis, o kas slepiasi užvertus vir-
šelį, jau nebesvarbu. Manau, kad 
man nereikia nepakartojamo 
viršelinio grožio tam, kad bū-
čiau laiminga ir jausčiausi my-
lima. Džiaugiuosi gyvendama 
nuostabų gyvenimą ir turėdama 
savo širdyje brangius žmones. Ir 
tik šie dalykai man yra svarbūs. 

Jeigu sunkumai mūsų gyve-
nime priverčia prarasti kažką 
svarbaus, stengdamiesi  visa-
da galime laimėti ką nors naujo.

inesa skapaitė 

VšĮ „Sopa“ archyvo nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Laiškas

Kai insultui penkti metukai

„Gyvenu su negalia“ 

Mieli skaitytojai, vėl kviečiame Jus dalytis savo mintimis, išgyvenimais, įžvalgomis. Pa-
pasakokite, kokią įtaką Jūsų gyvenimui turėjo negalia: galbūt paskatino kitaip žvelgti 
į aplinką, žmones, o gal – atvirkščiai, prilenkė prie žemės... 
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Psichologinę įtampą 
sukeliantys veiksniai:

– nuolatinis skubėjimas, 
– darbo monotonija, 
– baimė prarasti darbą, 
– greitas įžeidumas, 
– nepasitikėjimas savimi, 
– savikritikos stoka, 
– noras pirmauti, 
– nesugebėjimas atsipalai-

duoti (po darbo, poilsio dieno-
mis ir net per atostogas). 

Pastabos. 
1. Psichogeninis galvos 

skausmas ypač būdingas dir-
bantiesiems intensyvų proti-
nį darbą. 

2. Pastebėta, kad optimis-
tus psichogeninis galvos skaus-
mas vargina rečiau, pesimistus – 
dažniau.

Skausmas sustiprėja 
antroje dienos pusėje

Asmenys, kurie skundžiasi 
psichogeninio tipo galvos skaus-
mu, nurodo, kad abipusis, ne-
pulsuojantis skausmas prasi-
deda nuo pakaušio, „keliauja“ 
iki viršugalvio, juntamas „giliai 
už akiduobių“ arba „atrodo, lyg 
galva būtų suveržta lanku“. Be-
je, labiau skauda pavargus, susi-
jaudinus, mažiau – negalvojant 
apie galvos skausmą. Skausmas 
paprastai sustiprėja antroje die-
nos pusėje, jo trukmė – nuo pus-
valandžio iki savaitės. Statisti-
kos duomenimis, psichogeninis 
galvos skausmas pasitaiko daž-
niau negu migrena.

Paaiškinimas. Migrena – vi-
są gyvenimą besikartojantys gal-
vos (dažniausiai vienos pusės) 
skausmo priepuoliai. Vieniems li-

goniams tokie priepuoliai (jie ga-
li trukti net keletą valandų) pasi-
taiko keletą kartų per savaitę, ki-
tiems – keletą kartų per metus. 
Priepuolis dažniau ištinka, kai pa-
sikeičia įprastas darbo ir poilsio 
ritmas, dėl kitų priežasčių. Migre-
na siejama su paveldėjimu arba 
epilepsija. Šią negalią turi 4–8 % 
žmonių, dažniau serga moterys. 

Reikalingas 
kompleksinis gydymas

Gydymo įstaigose psichoge-
niniu galvos skausmu besiskun-
džiantys ligoniai gydomi vaistais, 
akupunktūra (biologiškai akty-
vių taškų dirginimas adatomis), 
taikoma psichoterapija (šiuo gy-
dymo būdu siekiama normali-
zuoti psichinę veiklą ir per ją – fi-
ziologinius procesus), rekomen-
duojama laikytis darbo ir poilsio 
režimo, reguliariai mankštintis 
(mažai judant nukenčia psichinė 
pusiausvyra, atsiranda nervingu-
mas, nemiga, nuovargis), atsisa-
kyti žalingų įpročių (jeigu yrà), 
laikytis sveikos mitybos reika-
lavimų, gydyti vidurių užkietėji-
mą (storojoje žarnoje susikaupę 
nereikalingi cheminiai junginiai 
nuodija kepenis, inkstus ir kitus 
svarbius organus – tai irgi gali su-
kelti galvos skausmą). 

Net ir vartojant vaistus, at-
liekant gydytojo skirtas proce-
dūras, ligos metu ir profilaktiš-
kai pravartu papildomai vartoti 
kai kurių vaisių, daržovių ir ki-
tų produktų, galinčių žymiai pa-
gerinti galvos smegenų veiklą. 

Nepageidautina 
adrenalino ir kofeino 

„draugystė“
Netgi esant lengvam stre-

sui, reikėtų visai atsisakyti ka-

vos. Mat adrenalino ir kofeino 
„draugystė“ gali apsunkinti jau 
esamą nemalonią būseną ir net 
sukelti naujų negalavimų. Aps-
kritai kavos neturėtų vartoti 
greitai susierzinantys asme-
nys, sergantys skrandžio opa-
lige, kai kuriomis virškinimo 
organų ligomis, taip pat ‒ kai 
padidėja širdies plakimas, var-
gina nemiga. Pastebėta, kad ir 
visiškai sveiki žmonės, pradėję 
per dažnai piktnaudžiauti stip-
ria kava, jaučia galvos skausmą, 
baimę, irzlumą, nerimą, odos 
niežėjimą ir kt.

Paaiškinimas. Adrenalinas – 
antinksčių hormonas, stimu-
liuojantis širdies darbą ir me-
džiagų apykaitą, didina krau-
jospūdį, cukraus kiekį kraujyje, 
lėtina žarnyno raumenų veiklą.

Vartotini produktai
Žiedadulkės. 4–5 mėne-

sius vartotinos bičių surinktos 
žiedadulkės (vartojama ryte ir 
vakare po šaukštelį, užsigeriant 
šiltu vandeniu). Jos priklauso 
efektyvių biostimuliatorių gru-
pei, todėl pagerėjimo sulauks ir 
protas, ir kūnas.

Pastaba. Nepatartina žie-
dadulkių vartoti dažniau ar di-
desnėmis dozėmis, nes galima 
priaugti svorio (padaugėja rie-
balų) bei sutrikdyti organizmo 
vitaminų pusiausvyrą. Be to, 
nesaikingai vartojant žieda-
dulkes, galima pakenkti kepe-
nims (jose susikaupia per daug 
vitamino A) ir sumažinti krau-
jo krešumą. O tai gali sukel-
ti pavojingą kraujavimą, ypač 
tiems, kurių kraujas kreša ne-
pakankamai. 

Kiaušiniai. Per savaitę rei-
kėtų suvalgyti (alergiški kiauši-

niams žmonės turėtų jų atsisa-
kyti) 1–2 kiaušinius, kad galvos 
smegenys gautų joms reikalin-
go lecitino.

Paaiškinimai:
a) Lecitinas (jį sudaro dvi 

pagrindinės medžiagos – ino-
zitolis ir cholinas) randamas 
kiekvienoje gyvoje ląstelėje. Jis 
svarbus jau vien tuo, kad pade-
da organizmui tirpinti rieba-
lines medžiagas (pavyzdžiui, 
cholesterolį). 

b) Inozitolis – vitamino B 
grupės organinis junginys, ran-
damas augaluose ir gyvuose or-
ganizmuose. 

c) Cholinas (graikiškai cholē 
– tulžis) – azoto turintis alko-
holis; turi B grupės vitaminų 
savybių. 

Figos, kmynų arbata. At-
siradus čia aprašomam galvos 
skausmui, beprasidedančiai ar 
jau esančiai depresijai, ištikus 
vadinamajai kūrybinei krizei 
(sunku susikaupti, „nėra min-
čių“), maisto racioną reikėtų 
papildyti figomis (sunokę figos 
vaisiai dar vadinami vyninėmis 
uogomis) ir kmynų arbata (2 
šaukšteliai susmulkintų sėk lų 
užplikomi stikline verdančio 
vandens). 

Pastaba. Sergant cukralige 
ar skrandžio ligomis figos (ypač 
džiovintos) vartojamos tik pa-
sitarus su gydytoju.

Avokadai, morkos, aliejus. 
Pablogėjus atminčiai, atsiradus 
nerimui ir įtampai, padės avo-
kadų vaisiai (per dieną pakanka 
suvalgyti pusę vaisiaus) ir por-
cija šviežiai sutarkuotų morkų 
su augaliniu aliejumi (aliejus 
būtinas, nes padeda geriau įsi-
savinti karoteną, kuris organiz-
me virsta vitaminu A).  

nės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojo rekomendacijas. Gy-
dytojas taip pat spendžia, ar 
reikalinga reabilitacija stacio-
nare ar ambulatoriškai, kokia 
galima jos trukmė.

 Gydytojui paskyrus rea-
bilitacinį ar sanatorinį gydy-
mą, pacientui rūpintis jokio-
mis pažymomis nereikia. Visi 
formalumai tarp gydymo įstai-
gos ir ligonių kasų yra suderi-
nami elektroniniu būdu, o bū-
tini dokumentai persiunčiami 
į paciento pasirinktą reabilita-
cijos įstaigą.  

„Bičiulystės“ inf. 

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos mi-

nisterijos (VLK) primena, kad 
pacientai, kuriems skiriamas 
nemokamas medicininės rea-
bilitacijos ir sanatorinis (anti-
recidyvinis) gydymas, gali pa-
sirinkti reabilitacinio gydymo 
įstaigą. Tam skirta ir speciali 
VLK interneto svetainės sky-
riuje „Medicininė reabilitaci-
ja“ esanti informacinė siste-
ma, kuria gali naudotis ir pa-
cientai, ir gydytojai.

„Šioje informacinėje siste-
moje pateikiami gydymo įstai-
gų, kurios yra sudariusios su-

tartis su teritorinėmis ligonių ka-
somis dėl medicininės reabilita-
cijos ir sanatorinio (antirecidyvi-
nio) gydymo paslaugų teikimo ir 
apmokėjimo, sąrašai, jų adresai, 
telefonai, teikiamos paslaugos. 
Gydymo įstaigos informacinė-
je sistemoje pateikia duomenis 
apie esamą laisvų vietų skaičių 
(ši informacija turi būti atnau-
jinama kiekvieną darbo dieną), 
o šiais duomenimis gali naudo-
tis tiek pacientai, tiek gydytojai, 
kurie skiria reabilitaciją“, – tei-
gia VLK Paslaugų ekspertizės ir 
kontrolės skyriaus vyriausioji 
specialistė Rasa Savičiūtė.

Pasak jos, informacine sis-
tema naudotis yra paprasta ir 
patogu: pavyzdžiui, paieškos 
langelyje galima įrašyti ieško-
mą ligų grupės ar gydymo rū-
šies pavadinimą, tuomet siste-
ma pateiks trumpesnį sąrašą, 
kuriame bus tik ieškomas pas-
laugas teikiančios gydymo įs-
taigos bei nurodytas laisvų vie-
tų skaičius.

Pacientui svarbu žinoti, kad 
jis turi teisę pasirinkti jam tin-
kančią reabilitacijos įstaigą bei 
sužinoti, kiek joje yra laisvų vie-
tų. Gydytojo pareiga – paaiškin-
ti pacientui apie jam reikalingas 

reabilitacinio gydymo paslaugas 
bei galimybes pasirinkti gydy-
mo įstaigą, kurioje šios paslau-
gos bus teikiamos.

 VLK primena, kad nemoka-
mas reabilitacinis gydymas ap-
draustiesiems gali būti skiria-
mas po ūmių ligų, operacijų, taip 
pat sergantiems lėtinėmis ligo-
mis ar joms paūmėjus, po trau-
mų ir kitais atvejais. Reabilitaci-
ja skiriama ne tada, kai pacientas 
pageidauja, o tuomet, kai ji rei-
kalinga ir tik gydytojui atsakin-
gai įvertinus paciento diagnozę, 
sveikatos būklę. Šį gydymą skiria 
gydantysis gydytojas pagal fizi-

Pacientas gali pasirinkti reabilitacinio gydymo įstaigą

Pastaba. Nerekomenduoja-
ma vartoti avokadų, kai yra že-
mas arterinis kraujospūdis. Ne-
vartotini ir šių vaisių kauliukai 
(turi nuodingų medžiagų, gali 
sukelti stiprią alergiją).

Ananasai. Atliekant skubų 
ir sudėtingą protinį darbą, ku-
ris „neduoda ramybės nei die-
ną, nei naktį“, pagelbės ana-
nasai.

Citrinų sultys, medus. Kai 
per trumpą laiką nepajėgia-
te įsisavinti didelio kiekio in-
formacijos, maždaug 30 min. 
prieš valgį mažais gurkšneliais 
išgerkite pusės citrinos sulčių, 
išspaustų į pusę stiklinės van-
dens, paskaninto medumi. Ta-
da šiltu vandeniu išskalaukite 
burną, kad citrinos rūgštis ne-
pakenktų dantų emaliui.

Pastabos:
1. Tiek citrina, tiek jos pag-

rindu pagaminti produktai ne-
rekomenduojami vartoti asme-
nims, kurie yra alergiški citru-
siniams vaisiams.

2. Ligoniai, sergantys gas-
tritu su padidėjusiu skran-
džio sulčių rūgštingumu, dvy-
likapirštės žarnos ir skrandžio 
opalige gali vartoti citrinų sul-
tis (būtinai atskiestas) tik po 
valgio ir mažesnėmis dozėmis 
negu nurodyta šiame recep-
te (pakanka išspausti citrinos 
sultis iš 1–2 skiltelių). Nesilai-
kant šios nuorodos, pastarie-
siems gali dar labiau padidėti 
skrandžio sulčių išsiskyrimas, 
graužti rėmuo, atsirasti stiprių 
spazminio pobūdžio skausmų, 
vėmimas. 

2. Medui alergiški žmonės 
atskiestas citrinos sultis gali 
pasaldinti cukrumi.

romualdas OGinskas

Daktaras
Aiskauda

Žmogaus galvos smege-
nyse veikia psichologinės 
apsaugos mechanizmai. 
Kai neigiamų emocijų 
būna daugiau negu tei-
giamų, šie mechanizmai 
sutrinka: atsiranda va-
dinamasis psichogeninis 
(psichologinės įtampos) 
galvos skausmas. Jis susi-
jęs ne su organiniu nervų 
sistemos sutrikimu, o su 
nesibaigiančia psicholo-
gine įtampa. 

Psichogeninis galvos skausmas būdingas 
dirbantiesiems intensyvų protinį darbą
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darbdaviui teisę nutraukti dar-
bo sutartį su neįgaliaisiais dėl 
išvardytų priežasčių, tačiau pa-
brėžiama, kad darbo sutartis su 
jais gali būti nutraukta tik ypa-
tingais atvejais, jeigu darbuoto-
ją palikus darbe būtų iš esmės 
pažeisti darbdavio interesai. 
Taip pat svarbu žinoti, kad apie 
atleidimą iš darbo neįgalus as-
muo turi būti įspėtas ne vėliau 
kaip prieš 4 mėnesius, to daž-
nai darbdaviai nepaiso.

DK 136 str. 1 d. 4 p. taip pat 
numatyta išlyga, kai darbuoto-
jas pagal medicinos arba NDNT 
išvadą dėl pablogėjusios sveika-
tos nebegali dirbti sutarto dar-
bo (eiti pareigų), jo sutikimu 
turi būti perkeltas į jo sveikatą 
ir, esant galimybei, kvalifikaciją 

atitinkantį darbą, jei toks dar-
bas darbovietėje yra. Tačiau jei 
nėra galimybės jo perkelti į ki-
tą atitinkamą darbą, darbo su-
tartis be įspėjimo nutraukiama 
ir išmokama dviejų mėnesių jo 
gauto vidutinio darbo užmokes-
čio dydžio išeitinė išmoka, jei-
gu kolektyvinė ar darbo sutar-
tis nenumato didesnės išmokos. 

Primename, kad Lietuvos 
neįgaliųjų draugija, gindama 
neįgaliųjų teises ir interesus, 
žmonėms su negalia teikia pir-
minę teisinę pagalbą. Visos 
konsultacijos teikiamos nemo-
kamai, susisiekus su draugijos 
teisininku telefonu ar atvykus 
į draugiją.

evelina keLMeLienė
LND teisininkė

VGTU išradimas 
palengvintų buitį

Balsu valdyti įvairius bui-
ties prietaisus, uždaryti langą, 
įjungti šviesą ir pan. – tokios ga-
limybės atsiveria Vilniaus Ge-
dimino technikos universiteto 
(VGTU) mokslininkų grupei su-
kūrus valdymo lietuviška šneka 
įrenginio maketą. Įrenginį kū-
rusios darbo grupės vadovas 
profesorius Dalius Navakaus-
kas sako, kad panašiai, kaip pul-
teliu valdome televizorių, gali-
ma elgtis su įvairiais prietai-
sais balsu. Šį įrenginį pradėjus 
gaminti masiniu būdu, atsiras-
tų galimybės ir sunkią negalią 
turintiesiems jaustis savaran-
kiškesniems.

D. Navakauskas pasakoja, 
kad žmogus gali neturėti rankų 
ar jų nevaldyti, reikia tik kad 
jis pajėgtų išleisti garsą ir jam 
paklus daiktai ar prietaisai, su 
kuriais bus susietas įrenginys. 
Nebūtina žodį ištarti tiksliai, 
užtenka, kad jis būtų susietas 
su įrenginiu, kurį reikia val-
dyti. Netgi jei žmogaus šneka 
pradeda silpnėti, įrenginys į tai 
atsižvelgs – paprašys dar kar-
tą pakartoti tą žodį ir jei tartis 
bus pasikeitusi, jį įsimins. 

Prietaisai valdomi 3 būdais. 
Vienas iš jų – infraraudonųjų 
spindulių siųstuvu, t.y. veikia 
taip, kaip bet kuri buitinė įran-
ga, valdoma pulteliu. Dar val-
dymo įrenginį su daiktu, kurį 
norima valdyti, galima susieti 
laidais (pavyzdžiui, juos gali-
ma prijungti prie neįgaliojo lo-
vos ar vežimėlio), o trečias bū-
das – radijo bangomis, naudo-
jant ZigBee imtuvą (principas 
panašus kaip belaidžio inter-
neto). Valdomi tie įrankiai, ku-
rie susieti su šiuo ryšiu: žaliu-
zės, durys, langai ir pan. D. Na-
vakausko teigimu, šis įrengi-
nys unikalus tuo, kad jis veikia 

tiesiogiai, realiu laiku, jam ne-
reikia interneto ryšio, svarbu 
tik kad būtų namuose elektra. 

D. Navakauskas pabrėžia, 
kad mokslininkai nesukūrė 
įrenginio, tik jo maketą, yra vi-
sos galimybės pagal jį minėtą 
įrangą pradėti gaminti. Pasak 
profesoriaus, jau kalbamasi su 
galimais gamintojais, ieškoma 
investuotojų. Jei žmogus norė-
tų šią įrangą pritaikyti savo na-
muose jau dabar, VGTU moksli-
ninkai galėtų padėti, tačiau kai-
na būtų labai didelė. Ji mažėtų 
tik pradėjus masinę gamybą. 
Ši įranga gali būti labai univer-
saliai pritaikoma – tarkim, ga-
li būti panaudojama išmaniuo-
siuose namuose. 

Kauno mokslininkai 
sukūrė būdą bendrauti 

su pasauliu 
Na, o Kauno technologijos 

universiteto mokslininkai su-
kūrė sistemą, kuria naudojan-
tis galima būtų padėti tetrap-
legikams, nevaldantiems kū-
no žmonėms palaikyti ryšį su 
išoriniu pasauliu – perduoti 
mintį ar nuveikti kokius nors 
veiksmus. 

Darbui vadovavęs dr. Ry-
tis Maskeliūnas pasakoja, kad 
technologijos pritaikomos prie 
konkretaus žmogaus galimybių. 
Pavyzdžiui, jei žmogus gali ju-
dinti tik pirštus, jam ant pirš-
to uždedamas specialus prie-
taisas, kuris sujungiamas su 
planšete, nešiojamuoju kom-
piuteriu ar išmaniuoju telefo-
nu. Visai kūno nepajėgiantis 
judinti žmogus signalus į iš-
manųjį įrenginį gali perduoti 
akies mirktelėjimu, o blogiau-
siu atveju, jei nejudina net akių, 
gali būti matuojami jo smegenų 
siunčiami signalai ir pagal tai 
sprendžiama, ką žmogus nori 
pasakyti.

Jei žmogus guli lovoje, ekra-
no vaizdas jam gali būti patei-

kiamas per projektorių lubo-
se, judindamas kurią nors kū-
no dalį žmogus gali atspausdin-
ti norimą tekstą (jei stipresnis) 
arba parinkti atitinkamą sim-
bolį ar vaizdą. 

R. Maskeliūnas pasakoja, 
kad negalinčiam kalbėti žmo-
gui gali būti sudėtinga išreikš-
ti savo poreikius, paprastai to-
kiu atveju pasitelkiamas taip/
ne klausimynas, spėliojama po 
vieną raidę ir pan. R. Maskeliū-
nas sako, kad dažniausiai slau-
gytojai neturi tam laiko: yra 
stebimos paciento gyvybinės 
funkcijos, bendra savijauta ir 
pan. Na, o technologijos sutei-
kia neįgaliesiems galimybę ko-
munikuoti ir aiškiai išreikšti sa-
vo mintis ar poreikius: „noriu į 
tualetą“, „skauda“, „paverskite 
mane ant šono“ ir pan. Pasinau-
dojant technologijomis žmogus 
gali ir nusiųsti žinutę į slaugy-
tojų punktą. 

Be to, programa prisitaiko 
prie žmogaus poreikių. Tar-
kim, jei jis 14 val. visada iš-
reikš norą pietauti, programa 
tuo metu gali pasiūlyti jam pa-
sirinkti šį tekstą, o kuo dažniau 
bus rašomas koks nors žodis, 
tuo dažniau sistema jį siūlys 
– t.y. iš anksto bandys nuspė-
ti naudotojo veiksmus ir taip 
pagreitins informacijos per-
davimo laiką. 

Dr. Rytis Maskeliūnas KTU sukurtą įrangą išbandė su Huntingtono liga sergančiu Rolandu.

Ar pasiekiamos 
Lietuvos neįgaliesiems 

išmaniosios 
technologijos? 

Tinka itin silpniems 
ligoniams

R. Maskeliūnas sako šiuos 
išradimus bandantis su Hun-
tingtono ligos asociacijos na-
riais. Huntingtono liga yra pa-
veldima lėtai progresuojanti 
neurodegeneracinė liga, pa-
sireiškianti judėjimo, emoci-
jų bei pažinimo funkcijų su-
trikimais. Vėlyvose šios ligos 
stadijose sergantieji negali 
vaikščioti, kalbėti, pasidaro 
visiškai priklausomi nuo ki-
tų. Vienas iš Huntingtono li-
gos požymių – gausūs, spon-
taniški nevalingi judesiai (pa-
našiai kaip sergant Parkinso-
no liga), kurie trukdo surink-
ti klaviatūroje tekstą. Todėl 
išbandant programą su vienu 
iš šia liga sergančiųjų prietai-
sas buvo sujungtas su pūtimo 
vamzdeliu. Ligonis valdė kom-
piuterį ir perdavė savo mintis 
pūstelėdamas. 

Pasak R. Maskeliūno, pra-
dėta bendradarbiauti su Kauno 
klinikomis – tokia įranga galė-
tų padėti žmonėms po sunkių 
operacijų. Pacientai tuo me-
tu yra sąmoningi, bet perne-
lyg silpni, kad galėtų pasakyti 
savo mintis ar užrašyti jas. Čia 
taip pat galėtų būti naudinga 
ši įranga. 

Dar pradėta šią įrangą pri-
taikyti autizmu sergantiems 

vaikams – jie savo mintis, emo-
cijas galėtų perteikti per pieši-
nėlius, vaizdingus simbolius.

Programa šiuo metu kai-
nuoja 200-300 eurų be įran-
gos. Ją galima sumontuoti prie 
jau turimų įrenginių ar prie ki-
tų prietaisų, tarkim, prie taip 
pat KTU mokslininkų išbandy-
tos mechaninės rankos-robo-
to, kuris gali paduoti pacien-
tams atsigerti ar įvykdyti kitus 
jų paliepimus. 

R. Maskeliūnas sako taip 
pat laukiantis investuotojo. Jo 
teigimu, ši programa, kaip ir 
kitos išmaniosios technologi-
jos, galėtų būti pardavinėja-
ma vienoje vietoje, kad žmo-
gus, užėjęs į tinklalapį, galėtų 
matyti, kokia įranga siūloma, 
kokia jos kaina, galimybės ir 
pan. Galbūt tai galėtų daryti 
Techninės pagalbos neįgalie-
siems centras. Šiuo metu nė-
ra vienos vietos, kur būtų pri-
statomi tokie išradimai, todėl 
žmonės gali net nežinoti, kad 
tokie dalykai yra sukurti. 

Lietuvos mokslininkai suku-
ria panašių išmanių dalykų ne-
mažai, tačiau tik nedidelė da-
lis jų pasiekia vartotoją. Moks-
lininkai patys turi rūpintis tuo, 
kad jų kūrinys pasiektų varto-
toją – tapti vadybininkais, de-
rybininkais. 

aurelija BaBinskienė

Neįgalusis turi tokią pat tei-
sę į darbą, kaip ir negalios 

neturintis asmuo, tačiau žmo-
nėms, turintiems negalią, yra 
taikomos tam tikros garantijos, 
lengvatos ir apribojimai. Lietu-
vos teisės aktuose papildomos 
garantijos neįgaliesiems numa-
tytos ne tik įsidarbinant, bet ir 
atleidžiant iš darbo.

Darbdavys, sudarydamas 
darbo sutartį su negalią tu-
rinčiu darbuotoju, privalo at-
sižvelgti į Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnybos 
(NDNT) išduotą išvadą dėl dar-
buotojui nustatytų darbo pobū-
džio ir sąlygų. Išvadoje yra nu-
rodyta, kokiems rizikos veiks-
niams esant asmuo dėl jam 
diag nozuotų susirgimų suma-

žėjus darbingumo lygiui negali 
dirbti. Išvada dėl neįgaliojo dar-
bo pobūdžio ir sąlygų privalo-
ma darbdaviui ir darbuotojui. 

Jei išvadoje dėl neįgaliojo 
galimybės dirbti konkretų dar-
bą nenumatyta apribojimų dėl 
darbo laiko, šis darbuotojas ga-
li dirbti visą darbo laiką. Darb-
davys neturi teisės ne visą dar-
bo laiką nustatyti vienašališ-
kai. Tačiau darbuotojui pareiš-
kus reikalavimą dirbti ne visą 
darbo laiką, šis pageidavimas 
darbdaviui tampa privalomas. 
Tokiu atveju darbas apmoka-
mas proporcingai dirbtam lai-
kui arba atliktam darbui. Dirb-
ti viršvalandžius arba naktį (jei 
to nedraudžia išvada dėl dar-
bo pobūdžio ir sąlygų), budėti 

įmonėje arba namuose neįga-
liuosius galima skirti tik gavus 
jų sutikimą.

Papildomos garantijos ne-
įgaliesiems numatytos ne tik 
įsidarbinant, bet ir nutraukiant 
darbo sutartį. Darbo kodekso 
(DK) 129 str. 4 d. nurodyta, kad 
darbdavys neterminuotą dar-
bo sutartį, kai nėra darbuoto-
jo kaltės, gali nutraukti tik dėl 
svarbių priežasčių. Svarbios 
priežastys gali būti tik tos, ku-
rios susijusios su darbuotojo 
kvalifikacija, profesiniais ge-
bėjimais, jo elgesiu darbe. Taip 
pat darbo sutartis gali būti nu-
traukta dėl ekonominių, tech-
nologinių priežasčių ar darbo-
vietės struktūrinių pertvarky-
mų ir pan. Nors DK ir suteikia 

Konsultuojame, 
komentuojame

Neįgalieji darbo rinkoje – ką būtina žinoti apie 
darbo sutarties sudarymą ir nutraukimą

(atkelta iš 1 psl.)

KTU nuotr.

2016 m. sausio 21–27 d., Nr. 3 (1292), „Bičiulystė“5 psl.



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, sausio 25 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 93 

s. 10:05 Kaip atsiranda daiktai 7. 7/16 
s. (kart.). 10:30 „Auksinės bitės 2015“. 
(kart.). 12:10 Savaitė. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:10 Premjera. Komisaras Štolbergas. 
N-7. 1 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
Klausimėlis.lt. 18:30 Šiandien. (su verti-
mu į gestų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 
Orai. 19:20 Saugaus eismo pamokos vi-
siems. 19:30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pano-
rama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Perlas“. 21:30 Teisė žinoti. 
22:25 Trumposios žinios. 22:30 Lie-
tuva gali. 23:00 Durys atsidaro. 23:30 
Trumposios žinios. 23:35 Parduotas 
futbolas. Seppas Blatteris ir FIFA galia. 
00:25 Trumposios žinios. (kart.). 00:30 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 93 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Teisė žinoti. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Karinės 
paslaptys. (kart.).

Antradienis, sausio 26 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 94 

s. 10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 1 
s. (kart.). 11:05 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 7. 7/17 s. 11:30 Nacionali-
nė paieškų tarnyba. (kart.). 12:25 Par-
duotas futbolas. Seppas Blatteris ir FI-
FA galia. (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai. 16:10 Premjera. 
Komisaras Štolbergas. N-7. 2 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 Klausimėlis.
lt. 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. Čaika. 22:20 Trumpo-
sios žinios. 22:25 Putino metodai. (Sub-
titruota). 23:20 Premjera. Veisenzė. Ber-
lyno meilės istorija 1. N-7. 3 s. 00:15 
Trumposios žinios. 00:20 Bėdų turgus. 
(Subtitruota, kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
94 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Emigrantai. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Putino metodai. (Subtitruota, kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Istorijos 
detektyvai. (kart.).

trečiadienis, sausio 27 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 95 

s. 10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 
2 s. (kart.). 11:05 Premjera. Kaip atsi-
randa daiktai 7. 7/18 s. 11:30 Emigran-
tai. (kart.). 12:25 Čaika. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:10 Premjera. Komisaras Štolbergas. 
N-7. 3 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
Klausimėlis.lt. 18:30 Šiandien. (su verti-
mu į gestų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 
Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija 
„Perlas“. 20:30 Panorama. Verslas. Kul-
tūra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 
21:30 Auksinis protas. 22:45 Trumpo-
sios žinios. 22:50 Pinigų karta. 23:20 
Premjera. Veisenzė. Berlyno meilės is-
torija 1. N-7. 4 s. 00:15 Trumposios ži-
nios. 00:20 Stilius. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 95 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Gyve-
nimas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:10 Auksinis protas. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Auksinis protas. (tę-
sinys, kart.). 05:30 Pinigų karta. (kart.).

ketvirtadienis, sausio 28 d.
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 96 

s. 10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 
3 s. (kart.). 11:05 Premjera. Kaip atsi-
randa daiktai 7. 7/19 s. 11:30 Gyveni-
mas. (kart.). 12:25 Stilius. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:10 Premjera. Komisaras Štolbergas. 
N-7. 4 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
Klausimėlis.lt. (kart.). 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:15 Spor-
tas. 19:18 Orai. 19:30 Specialus tyri-
mas. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pa-
norama. Verslas. Kultūra. 20:52 Spor-

tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Perlas“. 
21:00 LRT forumas. 21:55 Trumposios 
žinios. 22:00 Premjera. Sukti reikaliukai. 
N-14. 00:10 Trumposios žinios. 00:15 
Istorijos detektyvai. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 96 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Specia-
lus tyrimas. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 LRT forumas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Stilius. (kart.).

Penktadienis, sausio 29 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 97 

s. 10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 4 
s. (kart.). 11:05 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 7. 7/20 s. 11:30 Specialus ty-
rimas. (kart.). 12:25 Karinės paslaptys. 
(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 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:10 Premjera. Komisa-
ras Štolbergas. N-7. 5 s. 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 Pinigų karta. (kart.). 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 18:50 
Brolių Grimų pasakos. 3 s. Broliukas ir 
sesutė. 19:55 Klausimėlis.lt. 20:25 Lo-
terija „Perlas“. 20:30 Panorama. Vers-
las. Kultūra. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Perlas“. 21:00 Duokim 
garo! 22:40 Trumposios žinios. 22:45 
Mirtinos lenktynės. N-14. 00:15 Trumpo-
sios žinios. 00:20 Klausimėlis.lt. (kart.). 
00:35 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
(Subtitruota, kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
97 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:10 Pavojingi jaus-
mai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Emigrantai. (kart.).

Šeštadienis, sausio 30 d. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 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. 4 d. (subtitruota). 13:00 Pasau-
lio dokumentika. Lotynų Amerikos pla-
tybėse. 3 d. Venesuela. Eldorado lau-
kinės gamtos lobiai. (subtitruota). 13:55 
Šerloko Holmso sugrįžimas. N-7. 8, 9 s. 
15:40 Klausimėlis.lt. 16:00 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:15 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota). 
16:45 Lietuva gali. (kart.). 17:15 Svei-
kinimų koncertas. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:40 Sportas. 
18:43 Orai. 18:50 Bėdų turgus. (Sub-
titruota). 19:40 Stilius. 20:25 Loterija 
„Perlas“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Eurovizija 2016. 
22:50 Trumposios žinios. 22:55 Jaunojo 
gydytojo užrašai ir kiti pasakojimai. N-14 
m. 00:30 Trumposios žinios. 00:35 Pa-
saulio dokumentika. Planetų gidas. 4 d. 
(subtitruota, kart.). 01:25 Pasaulio do-
kumentika. Lotynų Amerikos platybė-
se. 3 d. Venesuela. Eldorado laukinės 
gamtos lobiai. (subtitruota, kart.). 02:20 
Šerloko Holmso sugrįžimas. N-7. 8, 9 s. 
(kart.). 04:05 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota, kart.). 04:30 Spe-
cialus tyrimas. (kart.). 05:25 Durys at-
sidaro. (kart.).

Sekmadienis, sausio 31 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.. 22 s. 09:15 Prem-
jera. Pasakininkas. Hanso Kristiano 
Anderseno šiuolaikinė klasika. 13 s. 
09:45 Šervudo padauža Robinas Hu-
das. 39 s. 10:00 Gustavo enciklopedi-
ja. (Subtitruota). 10:25 Saugaus eismo 
pamokos visiems. (kart.). 10:30 Mūsų 
gyvūnai. 10:55 Brolių Grimų pasakos. 
3 s. Broliukas ir sesutė. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Nenuspėjama 
Patagonijos gamta. 2 d. Kaitra ir dulkės. 
(subtitruota). 13:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Atšiaurioji Arktis. 1 d. Ark-
ties vandenynas. Ledo karalystė. (subti-
truota). 13:55 Auksinė Agatos Kristi ko-
lekcija. Mis Marpl 5. N-7. 5/3 s. Čimni-
zo pilies paslaptis. 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 
tūkstantmečio vaikai. 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:50 Spor-
tas. 18:53 Orai. 19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 19:30 Savaitė. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Premjera. Tai... sudėtinga. N-7. 23:00 
Trumposios žinios. 23:05 Premjera. Pa-
vojingi jausmai.. 31, 32 s. 24:00 Trum-
posios žinios. 00:05 Pasaulio dokumen-
tika. Nenuspėjama Patagonijos gamta. 
2 d. Kaitra ir dulkės. (subtitruota, kart.). 
00:55 Pasaulio dokumentika. Atšiaurio-

Pirmadienis, sausio 25 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (20) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (21) (kart.). N-7. 07:55 Sli-
binų dresuotojai (14). N-7. 08:25 Po-
nas Jangas (17). 08:55 Meilės sūku-
ryje (2265). 10:00 Pavojus rojuje (2). 
N-7. 11:00 Dingęs pasaulis. Juros peri-
odo parkas. N-7. 13:30 Simpsonai (22). 
N-7. 14:00 Simpsonai (23). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (288). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (289). N-7. 15:30 Kerštin-
ga meilė (111). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(31). N-7. 20:00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7. 21:00 Moterys meluoja geriau (81). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Kerštas 
(19). N-7. 23:30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę (9). N-14. 00:30 Detekty-
vas Bekstriomas (6). N-14. 01:25 Spe-
cialioji jūrų policijos tarnyba (19). N-14. 
02:20 Programos pabaiga.

Antradienis, sausio 26 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (22). N-7. 07:25 Simpso-
nai (23). N-7. 07:55 Legenda apie Korą 
(15). N-7. 08:25 Moterys meluoja geriau 
(81). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2266). 
10:00 Pavojus rojuje (3). N-7. 11:00 Mo-
derni šeima (15). N-7. 11:30 Moderni 
šeima (16). N-7. 12:00 Apie mus ir Kaz-
lauskus. N-7. 13:00 Slibinų dresuotojai 
(15). N-7. 13:30 Simpsonai (24). N-7. 
14:00 Simpsonai (25). N-7. 14:30 Mažo-
ji nuotaka (290). N-7. 15:00 Mažoji nuo-
taka (291). N-7. 15:30 Kerštinga mei-
lė (112). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (32). 
N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 Mote-
rys meluoja geriau (82). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Bibliotekininkai (4). N-7. 
23:30 Legendos (6). N-14. 00:30 CSI kri-
minalistai (18). N-14. 01:25 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba (20). N-14. 02:15 
Programos pabaiga. 

trečiadienis, sausio 27 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (24). N-7. 07:25 Simpso-
nai (25). N-7. 07:55 Slibinų dresuotojai 
(15). N-7. 08:25 Moterys meluoja geriau 
(82). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2267). 
10:00 Pavojus rojuje (4). N-7. 11:00 
Moderni šeima (17). N-7. 11:30 Moder-
ni šeima (18). N-7. 12:00 Prieš srovę. 
N-7. 13:00 Slibinų dresuotojai (16). N-7. 
13:30 Simpsonai (1). N-7. 14:00 Simp-
sonai (2). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka 
(292). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (293). 
N-7. 15:30 Kerštinga meilė (113). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Rezidentai (33). N-7. 20:00 Svo-
gūnų Lietuva. N-7. 21:00 Moterys me-
luoja geriau (83). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Ry-
tai. N-14. 00:55 Elementaru (16). N-7. 
01:45 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(21). N-14. 02:35 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, sausio 28 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (1). N-7. 07:25 Simpso-
nai (2). N-7. 07:55 Slibinų dresuotojai 
(16). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (83). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2268). 10:00 Pavojus rojuje (5). N-7. 
11:00 Moderni šeima (19). N-7. 11:30 
Moderni šeima (20). N-7. 12:00 Svogū-
nų Lietuva. N-7. 13:00 Slibinų dresuoto-
jai (17). N-7. 13:30 Simpsonai (3). N-7. 
14:00 Simpsonai (4). N-7. 14:30 Mažoji 
nuotaka (294). N-7. 15:00 Mažoji nuo-
taka (295). N-7. 15:30 Kerštinga mei-
lė (114). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (34). 
N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Moterys 
meluoja geriau (84). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Transo būsena. N-14. 
00:35 Kaulai (18). N-14. 01:30 Speci-
alioji jūrų policijos tarnyba (22). N-14. 
02:20 Programos pabaiga.

Penktadienis, sausio 29 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (3). N-7. 07:25 Simpso-
nai (4). N-7. 07:55 Slibinų dresuoto-
jai (17). N-7. 08:25 Moterys meluoja 
geriau (84). N-7. 08:55 Meilės sūku-
ryje (2269). 10:00 Kobra 11 (15). N-7. 
11:00 Moderni šeima (21). N-7. 11:30 
Moderni šeima (22). N-7. 12:00 Farai. 
N-7. 13:00 Slibinų dresuotojai (18). 
N-7. 13:30 Simpsonai (5). N-7. 14:00 
Simpsonai (6). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (296). N-7. 15:00 Mažoji nuota-

Pirmadienis, sausio 25 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (2). 06:55 "Madagaska-
ro pingvinai" (12) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (17) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (9). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(10). N-7. 09:50 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (11). N-7. 10:50 Šunų viešbutis 
(kart.). 12:40 Badis (kart.). 14:25 "Iš-
tark sudie" (22). 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. N-7. Infošou. 
20:25 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. Verslas. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Karo menas. Išdavystė. 
N14. 00:10 "Persekiotojas" (10). N14. 
01:00 "Juodasis sąrašas" (22). N-7. 
01:50 "Mentalistas" (64). N-7. 02:35 
Programos pabaiga.

Antradienis, sausio 26 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (3). 06:55 "Tomo ir Dže-
rio pasakos" (11) (kart.). 07:25 "Tomo 
ir Džerio pasakos" (12) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (11). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(12). N-7. 09:50 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (12). N-7. 10:50 Policininkų šou 
(kart.). N-7. 12:50 Pričiupom! (kart.). 
N-7. 13:15 "Na, palauk!" (1). 13:30 "Ma-
dagaskaro pingvinai" (13). 14:00 "Kem-
piniukas Plačiakelnis" (18). 14:25 "Iš-
tark sudie" (23). N-7. 16:30 Labas va-
karas, 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 Pagalbos skambutis. N-7. 21:30 
Žinios. Verslas. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Gyva-
tės lėktuve. N14. 00:10 "Persekiotojas" 
(11). N14. 01:00 "Juodasis sąrašas" (1). 
N-7. 01:50 "Mentalistas" (65). N-7. 02:35 
Programos pabaiga.

trečiadienis, sausio 27 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (4). 06:55 "Madagaska-
ro pingvinai" (13) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (18) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (13). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (14). N-7. 09:50 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (13). 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 
"Madagaskaro pingvinai" (14). 14:00 
"Kempiniukas Plačiakelnis" (19). 14:25 
"Ištark sudie" (24). 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 VAKARO SEANSAS Sko-
los kaina. N14. 00:05 "Persekiotojas" 
(12). N14. 00:55 "Juodasis sąrašas" 
(2). N-7. 01:45 "Mentalistas" (66). N-7. 
02:30 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, sausio 28 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (5). 06:55 "Madagaska-
ro pingvinai" (14) (kart.). 07:25 "Kem-

piniukas Plačiakelnis" (19) (kart.). 
07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(15). N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (16). N-7. 09:50 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (14). 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 "Madagaskaro pin-
gvinai" (15). 14:00 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (20). 14:25 "Ištark sudie" 
(25). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 21:30 
Žinios. Verslas. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Me-
lo pinklės. N14. 00:30 "Persekiotojas" 
(13). N14. 01:20 "Juodasis sąrašas" 
(3). N-7. 02:10 Sveikatos ABC televi-
trina (kart.). 02:35 Programos pabaiga.

Penktadienis, sausio 29 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (6). 06:55 "Madagaska-
ro pingvinai" (15) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (20) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (17). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(18). N-7. 09:50 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (15). N-7. 10:50 Pagalbos skam-
butis (kart.). N-7. 11:40 Lietuvos super-
šefas. Žvaigždžių iššūkis (kart.). 13:00 
Pričiupom! (kart.). N-7. 13:30 "Denis 
Vaiduokliukas" (1). 14:00 Senelis Šaltis 
ir vasara. 14:25 "Ištark sudie" (26). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 
penktadienis. N-7. 21:40 Pirmasis rite-
ris. N-7. 00:05 Atremti ataką. N14. 01:50 
Skolos kaina (kart.). N14. 03:30 Progra-
mos pabaiga.

Šeštadienis, sausio 30 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (5) (kart.). 06:55 "Mažie-
ji Tomas ir Džeris III" (39). 07:20 ""Nic-
kelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės" (19). 07:45 "Sandžėjus 
ir Kreigas" (4). 08:10 "Harvis Biksas" 
(9). 08:35 "Tomo ir Džerio pasakos" 
(13). 09:00 "Ponas Bynas" (4). 09:30 
Katinas, kuris mėgo vaikščioti vienas. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Kelionė į Va-
karus. Laimingojo Luko nuotykiai. 11:40 
Nikis Tūzas. 13:00 Pričiupom!. N-7. 
13:30 Pričiupom!. N-7. 14:00 "Gyveni-
mo šukės" (41). N-7. 15:00 "Gyvenimo 
šukės" (42). N-7. 16:00 Beatos virtu-
vė. 17:00 Lietuvos superšefas. Žvaigž-
džių iššūkis. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS 
Margi, pirmyn! 21:15 Medalionas. N-7. 
23:00 Baudėjas. Karo zona. N14. 00:45 
Melo pinklės (kart.). N14. 02:50 Progra-
mos pabaiga.

Sekmadienis, sausio 31 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (6) (kart.). 06:55 "Mažie-
ji Tomas ir Džeris III" (40). 07:20 ""Nic-
kelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės" (20). 07:45 "Sandžėjus ir 
Kreigas" (5). 08:10 "Harvis Biksas" (10). 
08:35 "Tomo ir Džerio pasakos" (1). 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 09:30 
Katinas žvejys. 09:45 Kačiukas var-
du Au. 10:00 KINO PUSRYČIAI Links-
muolė Momo. 11:40 Tarp jaunų ir karštų. 
N-7. 13:35 Pričiupom!. N-7. 14:00 "Gy-
venimo šukės" (43). N-7. 15:00 "Gyve-
nimo šukės" (44). 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 Pagrobi-
mas. N14. 23:40 Apokalipsės pranašai. 
N14. 01:10 Pirmasis riteris (kart.). N-7. 
03:20 Programos pabaiga.

Pirmadienis, sausio 25 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" (355). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (169) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos talen-
tai" (7). 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(170). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 Pričiupom! 
N-7. 19:00 "Sunkių nusikaltimų skyrius" 
(16). N-7. 20:00 Labai juokinga laida. 
20:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 21:00 
"Visi vyrai - kiaulės..." (79). N-7. 21:30 
Tamsos baikeris. N14. 23:25 "Judantis 
objektas" (14). N-7. 00:15 "Sunkių nusi-
kaltimų skyrius" (16) (kart.). N-7. 01:00 
"Prokurorų patikrinimas" (170) (kart.). 
N-7. 02:00 Bamba TV. S.

Antradienis, sausio 26 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (6). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (63). N-7. 
09:15 "Viena už visus" (9) (kart.). N-7. 
09:50 "Viena už visus" (10) (kart.). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (356). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (170) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįži-

mas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos talen-
tai" (8). 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(171). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 Pričiupom! 
N-7. 19:00 "Sunkių nusikaltimų skyrius" 
(17). N-7. 20:00 Ant liežuvio galo. 21:00 
"Visi vyrai - kiaulės..." (80). N-7. 21:30 
Lemiamas įvartis. N-7. 23:25 "Judantis 
objektas" (15). N-7. 00:15 "Sunkių nusi-
kaltimų skyrius" (17) (kart.). N-7. 01:00 
"Prokurorų patikrinimas" (171) (kart.). 
N-7. 02:00 Bamba TV. S.

trečiadienis, sausio 27 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (7). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (64). N-7. 
09:15 "Viena už visus" (11) (kart.). N-7. 
09:50 "Viena už visus" (12) (kart.). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (357). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (171) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 14:35 "Amerikos talentai" (9). 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (172). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:25 Pričiupom!. N-7. 19:00 
"Sunkių nusikaltimų skyrius" (18). N-7. 
20:00 Išgyvenk, jei gali. 21:00 "Visi vyrai 
- kiaulės..." (81). N-7. 21:30 Paskutinis 
iš gyvųjų. N14. 23:20 "Judantis objek-
tas" (16). N-7. 00:10 "Sunkių nusikalti-
mų skyrius" (18) (kart.). N-7. 00:55 "Pro-
kurorų patikrinimas" (172) (kart.). N-7. 
01:55 Bamba TV. S.

ketvirtadienis, sausio 28 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (8). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (65). N-7. 
09:15 "Nikonovas ir Ko" (15) (kart.). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (358). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (172) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 14:35 "Amerikos talentai" (10). 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (173). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:25 Pričiupom! N-7. 
19:00 "Sunkių nusikaltimų skyrius" (19). 
N-7. 20:00 Labai juokinga laida. 20:30 
Akivaizdu, bet neįtikėtina. 21:00 Farai. 
N14. 21:30 Laukinės aistros 3. Aistros 
dėl deimantų. N14. 23:05 "Judantis 
objektas" (17). N-7. 23:55 "Sunkių nu-
sikaltimų skyrius" (19) (kart.). N-7. 00:40 
"Prokurorų patikrinimas" (173) (kart.). 
N-7. 01:40 Bamba TV. S.

Penktadienis, sausio 29 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (9). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (1). N-7. 
09:15 "Nikonovas ir Ko" (16) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (359). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(173) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (11). 15:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (174). N-7. 16:55 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:25 La-
bai juokinga laida (kart.). 19:00 "Ame-
rikietiškos imtynės" (3). N-7. 21:00 
Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 Žmog-
žudystė Baltuosiuose rūmuose. N-7. 
23:25 "Tikras kraujas" (1). N14. 00:20 
"Tikras kraujas" (2). N14. 01:15 "Pro-
kurorų patikrinimas" (174) (kart.). N-7. 
02:15 Bamba TV. S.

Šeštadienis, sausio 30 d. 
07:15 "Amerikos talentai" (10) 

(kart.). 08:10 "Amerikos talentai" (11) 
(kart.). 09:00 Statyk! 09:30 Apie žū-
klę. 10:00 Penktoji pavara. 11:00 Pa-
saulio rąsto kėlimo taurė. 12:00 "Vie-
na už visus" (13). N-7. 12:30 "Viena 
už visus" (14). N-7. 13:00 "Viena už vi-
sus" (15). N-7. 13:30 "Viena už visus" 
(16). N-7. 14:00 "Mistinės istorijos" (12). 
N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" (13). N-7. 
16:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina (kart.). 
16:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina (kart.). 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
"PREMJERA Kvapų detektyvas" (1). 
N-7. 19:00 Labai juokinga laida (kart.). 
19:30 Dainuok mano dainą. 21:30 MA-
NO HEROJUS Užsienietis. N14. 23:15 
AŠTRUS KINAS Dingę be žinios 2. N14. 
00:50 Bamba TV. S.

Sekmadienis, sausio 31 d. 
07:00 Statyk! (kart.). 07:30 Pa-

saulio rąsto kėlimo taurė (kart.). 08:30 
Tauro ragas. N-7. 09:00 Autopilo-
tas. 09:30 Krepšinio pasaulyje su Vi-
du Mačiuliu. 10:00 Sveikatos kodas. 
11:00 "FAILAI X. Antgamtiniai reiški-
niai" (4). 12:00 "BBC dokumentika. Ža-
vūs ir pavojingi" (3). N-7. 13:00 Savai-
tės kriminalai (kart.). N-7. 13:30 Svei-
kinimai. Sveikinimų koncertas. 16:00 
Išgyvenk, jei gali (kart.). 17:00 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 "Kvapų 
detektyvas" (2). N-7. 19:00 Įsimylėti 
per dvi savaites. N-7. 21:00 "PREM-
JERA Įkaitai" (1). N14. 21:50 "Įkaitai" 
(2). N14. 22:40 Gyvenimas prieš sro-
vę. N14. 00:20 Penktoji pavara (kart.). 
01:10 Bamba TV. S.

LRT

TV3

LNK

BTV

ka (297). N-7. 15:30 Kerštinga meilė 
(115). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 M.A.M.A. ap-
dovanojimai. 2016. Tiesioginė trans-
liacija. 22:30 Skorpionų karalius. N-7. 
00:10 Narvelis. N-14. 02:25 Transo bū-
sena. N-14. 04:15 Programos pabaiga.

Šeštadienis, sausio 30 d. 
06:45 Teleparduotuvė. 07:00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (27). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (68). 08:00 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (37). 08:30 Legenda 
apie Korą (16). N-7. 09:00 Ančiukų isto-
rijos (4). 09:30 Mamyčių klubas. 10:00 
Svajonių ūkis. 10:30 Išlaisvinti Vilį 3. 
12:10 Devintam danguj. N-7. 14:00 Šo-
kis hiphopo ritmu 3. N-7. 16:15 Ekstra-
sensai detektyvai (5). N-7. 17:20 Eks-
trasensai detektyvai (6). N-7. 18:30 TV3 
žinios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Ju-
ros periodo parkas 3. N-7. 21:15 Pabė-
gimo planas. N-14. 23:40 Svetimšalis. 
N-14. 01:50 007 Leidimas žudyti. N-7. 
04:20 Programos pabaiga.

Sekmadienis, sausio 31 d. 
06:45 Teleparduotuvė. 07:00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (28). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (69). 08:00 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (38). 08:30 Legen-
da apie Korą (17). N-7. 09:00 Padėki-
me augti. 09:30 Virtuvės istorijos. 10:00 
Svajonių sodai. 11:00 Pasivaikščiojimas 
su dinozaurais. N-7. 12:45 Sausainių 
gangsteris. N-7. 14:25 Rojun nublokšti. 
N-7. 16:15 Ekstrasensai detektyvai (7). 
N-7. 17:20 Ekstrasensai detektyvai (8). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:30 X Fakto-
rius. 22:30 Meilei nereikia žodžių. N-7. 
00:25 Mirtinas poilsis. N-14. 02:15 Pro-
gramos pabaiga.

ji Arktis. 1 d. Arkties vandenynas. Ledo 
karalystė. (subtitruota, kart.). 01:50 Auk-
sinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 
5. N-7. 5/3 s. Čimnizo pilies paslaptis. 
(kart.). 03:20 Savaitė. (kart.). 04:10 Eu-
rovizija 2016. (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

30-metis kompiuterių 
specialistas Valerijus Spi-
ridonovas gyvena Rusijos 
mieste Vladimire. Dirba 
namuose, nes į darbovie-
tę jam sunku nuvykti. Va-
lerijaus kūnas jau seniai 
jo nebeklauso. Vyriškis 
rankomis pakelia tik 200 
gramų – arbatos stiklinę. 
Kūnas vežimėlyje sugle-
bęs. Neišvirsta tik dėl to, 
kad stiprus diržas palai-
ko nugarą, lyg klaustukas 
išlinkusį stuburą.

Nuo 2016 m. sausio 1 dienos 
Šiauliuose įsigaliojo naujas Tel-
kimo visuomenei naudingai 
veik lai atlikti tvarkos aprašas. 
Iki šiol visuomenei naudingai 
veiklai atlikti būdavo pasitel-
kiami neįgalieji, kuriems nu-
statytas 45–55 proc. darbingu-
mo lygis. Nuo šių metų neįgalieji 
šių darbų atlikti nebus kviečia-
mi. Specialistai tikina, kad anks-
čiau pasitaikydavo situacijų, kai 
ramentais pasiramsčiuodamas 
neįgalusis praverdavo duris ir 
klausdavo, kaip turėsiąs kirsti 
medžius. Būdavo ir tokių atve-
jų, kai tvarkydami miesto aplin-
ką neįgalieji „išvirsdavo iš koto“. 

Šiaulių miesto savivaldybės 
Švietimo centro visuomenei nau-
dingos veiklos organizatorė-spe-
cialistė Skimutė Murauskienė sa-
ko, jog įstaigoje iki šiol lankyda-
vosi žmonės, turintys įvairiausių 
ligų „puokštę“: išsėtinę sklero-
zę, vėžį ir t. t. „Man atrodydavo 
absurdas, kaip tokiomis ligomis 
sergantys žmonės galėjo būti čia 
siunčiami“, – stebėjosi specialis-
tė. Piktindavosi ir patys neįgalie-
ji. „Žinoma, tokie žmonės iš karto 

būdavo atleidžiami nuo darbų“, – 
teigė S. Murauskienė.

Visuomenei naudingos vei-
klos organizavimo poskyrio va-
dovas Aleksandras Steponavi-
čius pastebi, jog kai kuriems ne-
įgaliesiems darbai jokių prob-
lemų nesukeldavo. „Darbas bū-
davo skiriamas atsižvelgiant į 
apribojimus. Žmogus ateidavo 
su gydytojų išvadomis, kuriose 
yra nurodyta, ką jis gali dirbti, 
ko negali“, – pasakojo A. Stepo-
navičius ir pabrėžė, kad tokiu 
atveju neįgaliajam būdavo ski-
riami lengvesni darbai – šiukš-
lių rinkimas, teritorijos šlavi-
mas, lapų grėbimas ir t. t.

Šiaulių miesto neįgaliųjų 
draugijos vadovė Rolanda Pet-
ronienė tikina turinti nemažai 
pavyzdžių, kai neįgalieji susi-
randa darbą ir jį sėkmingai dir-
ba. „Viskas priklauso nuo to, ko-
kių ligų turi žmogus. Vieni gali 
dirbti fizinius darbus, nežiūrint 
to, kad turi neįgalumą, kiti – ne-
gali. Reikėtų, kad neįgaliuosius 
pradėtų rūšiuoti ir nekalbė-
tų, jog visi neįgalieji yra tokie 
pat“, – teigė R. Petronienė.

Neįgalieji miesto aplinkos nebetvarkys
„Šiaulių naujienų“ tinklalapyje skaitome Jolantos Grubliauskai-
tės straipsnį apie tai, kad neįgalieji atleidžiami nuo visuomenei 
naudingos veiklos.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Gyvenimo kokybė – tik 
prastyn ir prastyn

Valerijus visiškai priklauso-
mas nuo kitų žmonių. Papras-
tai pabunda 8 valandą ir geria 
mamos išvirtą kavą. Mama Vik-
torija pakelia jį iš lovos, pasodi-
na vežimėlyje, nuneša į vonią. 
Paskui Valerijus su kolegomis 
bendrauja per skaipą, prie že-
mo staliuko su dviem kompiu-
teriais atlieka įvairias užduotis. 
Tik svarbių susirinkimų dieno-
mis važiuoja į darbovietę.

Programuotojas neslepia tie-
sos: kiek save pamena, jo kūnas 
tik silpnėja, gyvenimo kokybė – 
prastėja. Nors niekada nestovė-
jo ant savo kojų, vaikystėje dar 
sugebėdavo pavažiuoti triračiu. 
Bėgant metams raumenys silpo 
ir jau du dešimtmečius jis nebe-
įstengtų minti triračio pedalo.

Suskambus telefonui, Valeri-
jus dešinę koją uždeda ant kai-
riosios, padeda ten mobilųjį ir 
įjungia garsiakalbį. Kalbėdamas 
nejuda, jam svarbu bent kelias 
minutes išsaugoti rastą pusiaus-
vyros tašką.

Taip, jo kūnas dėl sunkios li-
gos (diagnozė: spinalinė amio-
trofija, Verdingo-Hofmano sin-
dromas) vis labiau silpsta, nes 
neauga raumenys, atrofuojasi 
kaulai. Tačiau vidinė jėga, pasi-
ryžimas kovoti iki galo privertė 
visą pasaulį atkreipti dėmesį į 
Valerijų. „Man būtų labai lengva 
prasmegti į apatiją, – sako jis. – 
Lengva pasiduoti ir nieko neda-
ryti, nes kiekvienas veiksmas 
reikalauja pastangų. Bet aš nepa-
siduosiu, nes tai – kelias į niekur.“

Lemtinga diena
Tą rytą, 2013 metų birželį, 

pusryčiavo su mama virtuvėje, 

gėrė kavą iš lengvo plastikinio 
puodelio. Valerijus neįstengia 
palenkti galvos, kad pats galėtų 
atsigerti. Jis prispaudžia puode-
lio kraštą prie lūpų, užverčia gal-
vą – ir gėrimas pats įteka į bur-
ną. Va taip ir gėrė kavą, o televi-
zorius pasakojo visokias naujie-
nas, linksmas ir liūdnas. Staiga 
Valerijus ir jo mama sukluso. Ita-
lų neurochirurgas Sergijus Ka-
naveras iš ekrano tikino, kad jis 
jau pasiruošęs žmogaus galvos 
persodinimui, nes įvairias galū-
nes jis jau seniai sėkmingai pri-
siuva, o galva iš esmės – irgi ga-
lūnė... Chirurgas garantavo, kad 
po poros metų tokios operacijos 
taps įprastos. Italas detaliai pa-
sakojo, kaip galvos persodinimo 
operacija vyks. Galvą teks atvė-
sinti, taip bus išvengta smege-
nų pakitimų. Toliau – susiūti ar-
terijas, venas, nervus. „Vienin-
telė problema – medžiaga, kuri 
sujungtų nugaros smegenų ner-
vus, bet artimiausiu metu ir tai 
bus išspręsta“, – žadėjo medikas. 
Beje, neuronus jis ketina sukli-
juoti biologiniais klijais, o jų re-
generaciją skatinti silpna elek-
tros srove.

Valerijus baigė pusryčiauti, 
tuomet nuvažiavo prie kompiu-
terio ir paieškos laukelyje para-
šė: „Sergijus Kanaveras galvos 
transplantacija.“ Po 15 minučių 
jau turėjo chirurgo elektroninio 
pašto adresą. Iškart ir parašė 
laišką, o jį pavadino taip: „Aš pa-
siruošęs jūsų eksperimentams.“

Apie jį kalba visas 
pasaulis

Tikrai, pastaraisiais metais 
Valerijus tapo pasauline įžymy-
be. Jis pasiryžo dalyvauti eks-
perimentinėje operacijoje, aiš-

ku, jei tik bus leista ją atlikti. 
Italas planuoja: naujas kūnas 
turi būti sveiko donoro, tik mi-
rusiom smegenim (pavyzdžiui, 
po avarijos), operacijoje daly-
vaus apie 150 gydytojų ir me-
dicinos seserų, operacija truks 
36 valandas, kainuos apie 10 
milijonų eurų, po operacijos Va-
lerijui teks 4 savaitėms sukelti 
dirbtinę komą...

Visiems labai įdomu kalbė-
ti ir diskutuoti galvos persodi-
nimo tema. Jei Valerijus tikrai 
gaus naują kūną, jo vardas neiš-
nyks iš žmonijos atminties. Tai 
tikrai bus nepaprastas įvykis, 
kaip jis besibaigtų. 1970 metais 
JAV vienos beždžionės galva bu-
vo persodinta ant kitos kūno. Po 
procedūros naujasis darinys bu-
vo paralyžiuotas, po 9 dienų mi-
rė. Bet visi įsidėmėjo: operuota 
beždžionė kvėpavo, nors ir pa-
dedant aparatui.

Sergijus žada: pabudęs Va-
lerijus galės vaikščioti, jaus vi-
są kūną ir, be abejo, savo veidą, 
kalbės tuo pačiu balsu. Jei išties 
operacija įvyks ir pavyks, tūks-
tančiai nejudančių ligonių gaus 
viltį. Jei Sergijus gaus leidimą, 
operacija gali būti atlikta 2017 
metais.

Valerijus ir tiki, ir netiki. Be-
veik porą metų jis dalyvauja ne-
oficialiame pasirengime opera-
cijai – eksperimentui, kuris gali 
radikaliai pakeisti jo gyvenimą. 
Važinėja po pasaulį, dalyvau-
ja televizijų programose. Per-
nai populiarios TV laidos „Svei-
kata“ vedėja paklausė: „Gal mes 
tau galime padėti?“ Valerijus pa-
prašė padėti patikslinti jo ligos 
diag nozę. Daug laiko sugaišo do-
kumentų paieškoms, naujiems 
tyrimams, nusiuntė užklausą į 
Mask vą. Atsakymo negavo...

O jei idėja subliūkš? Manau, 
Valerijus susitaikys, jei stebu-
klas neįvyks. Jis ir taip gyvena 
įdomiai, aktyviai, bendrauja su 
kitais neįgaliaisiais. Tapęs įžy-
mybe galės dar efektyviau ko-
voti už neįgaliųjų teises. 

Valerijus yra įsidėmėjęs ke-
lias svarbias taisykles, kurios 
padeda jam laikytis teisingos 
krypties. Kažko ilgiesi? Paskam-
bink. Nori susitikti? Pakviesk. 
Tavęs nesupranta? Paaiškink. 
Turi klausimų? Paklausk. Kaž-
kas nepatinka? Pasakyk. Kažko 
nori? Paprašyk. Įsimylėjai? Pri-
sipažink.

pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLikienė

Paskutiniajame praėjusių metų 
Šilutės rajono Tarybos posėdyje 
svarstyta nuo šių metų pradžios 
įsigaliojusi socialinių paslaugų 
teikimo tvarka bei šių paslau-
gų kainos.

Mokamas socialines paslau-
gas gaunantys gyventojai neap-
sidžiaugs, mat dauguma pas-
laugų šiek tiek brangsta. Pavyz-
džiui, Šilutės senelių globos na-
mų administracija paskaičiavo, 
kad per metus smarkiai išaugo 
šios įstaigos išlaidos vaistams ir 
slaugos priemonėms. Taip yra 
todėl, kad čia gyvena vis daugiau 
sunkią negalią turinčių žmo-
nių, reikia vis daugiau brangiai 
kainuojančių asmens higienos 
priemonių. 2015 metais čia per 
mėnesį vienam žmogui medika-
mentams buvo išleidžiama 2,10 
Eur, o šiemet jau reikės 3,12 Eur. 

Saugų vaikų globos namuo-
se brangsta maitinimas. Pernai 
vienam vaikui dienai čia skirta 
3,80 Eur, o šiemet jau reikės 4,10 
Eur. Išlaidos maistui ryškiai pa-
didėjo Socialinių paslaugų cen-
trui priklausančioje Dienos so-
cialinės globos įstaigoje, kur ug-
domi neįgalūs jaunuoliai. Jiems 
pernai vienos dienos priešpie-
čiams ir pietums buvo skiriama 
2,50 Eur, o šiemet teks 3,50 Eur.

2015 m. vaiko išlaikymas Sau-
gų vaikų globos namuose atsiė-
jo 667 Eur, o šiemet prireiks 770 
Eur. Taip nutiko todėl, kad vaikų 
globos įstaigoje mažėjo, o dar-
buotojų daugėjo – papildomai bu-
vo įsteigti 3 etatai. Šilutės senelių 
globos namuose vieno gyventojo 
išlaikymas mėnesį iki šiol kaina-

vo 558 Eur, o 2016 metais patvir-
tinta 654 Eur kaina. Sunkią nega-
lią turinčių gyventojų išlaikymas 
brangsta nuo 684 Eur iki 714 Eur.

Socialinių paslaugų centro 
teikiama pagalbos į namus pas-
lauga iki šiol vienam žmogui 
per mėnesį atsiėjo 73 Eur, šie-
met kainuos 80 Eur, t.y., 2 Eur 
per valandą.

Smarkiai kainos šoktelėjo ir 
dienos socialinės globos žmo-
nėms su negalia institucijoje 
„Šilutės viltis“ – nuo 384 Eur iki 
420 Eur per mėnesį.

Šių metų naujovė yra ta, kad 
pritarta pasiūlymui, jog asmuo, 
be pateisinamos priežasties 
nesinaudojantis socialinėmis 
paslaugomis, bet pageidaujan-
tis, kad jų teikimas jam nebūtų 
nutrauktas, privalės mokėti 10 
proc. jam nustatyto jų mokėjimo 
dydžio. Pasak A. Šimelionio, taip 
nutarta todėl, kad net jei žmogus 
laikinai paslauga nesinaudoja, 
tam darbui priimtą darbuotoją 
savivaldybė turi išlaikyti. 

Į transporto paslaugos tei-
kimo kainą įskaičiuotos visos 
eksploatacinės automobilių iš-
laidos, todėl ji didėjo nuo 0,14 
ct/km pernai iki 0,18 ct/km 
šiemet. Naudojimosi transpor-
to paslauga tvarkoje dabar aiš-
kiai apibrėžta, jog lengvatine sa-
vivaldybės transporto paslauga 
asmuo ar jo šeima gali naudotis 
tik kartą per mėnesį. Jei kiekvie-
nam šeimos nariui per mėnesį 
tenka iki 2 valstybės remiamų 
pajamų (VRP) dydžių (tai dabar 
sudaro 204 Eur), mokėti už to-
kią paslaugą nereikia. 

Keičiasi socialinių paslaugų teikimo 
tvarka, auga kainos

Vilija Budrikienė tinklalapyje www.silutesnaujienos.lt pasako-
ja, kaip Šilutėje pakilo paslaugų kainos. 

Atsisakė kelio, 
vedančio į niekur

Valerijus Spiridonovas.

Valerijus Spiridonovas ir Sergijus Kanaveras.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Malda belaukiant 
mamos
Mama, 
Jau labai pavargau
Vakarais be tavęs, 
Be knygelės
Ir pasakos tavo…
Ir mokykloje bara,
Kad neklausau,
Sako, kad be tavęs 
Vos nepražuvau,
Kad prarandu
Gyvenimą savo…
Nors močiutė labai gera
Ir mane tikrai prižiūri,
Bet, mamyte, tavo ranka
Daug mielesnė
Ir akys tokios šiltos
Kaip saulė…
Jau nebūk ten ilgai,
Grįžki namo..
Grįžk į mano glėbį…
Be tavęs liūdni 
Vakarai,
O diena – 
Lyg vėjas žarstytų
Beprasmiškai smėlį….

*
Močiutė pamažu 
     nuklibikščiuoja
Į bažnyčią,
Sunkiai suklupus meldžias:
„Ačiū, Dieve, 
Kad dar prastumt dienelę 
                       leidai
Be skausmų...

Dėkinga, Viešpatie,
Už tai esu...
Skirk man ką nori, 
Kad ir šiandien pasiimk,
Tiktai neleisk numirt
Kankinamai bėdų.“
Ir tiek tikėjimo jos akyse
(ji meldžia dar trupučio mintyse),
Nors šitiek metų slegia jau pečius,
Gyvenimas juk be skausmų jaukus.

    Visiems mums skauda – aš žinau. 
    Tik Metams skauda dar labiau. 

*
Visas senoles, močiutes
Anūkai skirsto į nindzes ir varles. 
Garbė man teko būti nindze!
Ne varle!
Vaikiau aš kamuolį, 
Lipau per tvoreles….
Paaugo jau anūkai keturi…
Tik nesakyk, močiute,
Kad sveikatos neturi…
Lipk ant batuto,
Drugį tu sugauk
Ir dar čiuožykloje
Ledo šaltumo ,,paragauk“…
O Dieve, jau nelengva
Spėt su jais – 
Nenuobodžiais,
Greitais,
Labai vikriais...
Juk sąnariai nejudrūs,
Daužosi širdis...
Ar bevaikysi kamuolį išvis???

vilija DOBrOvOLskienė
Elektrėnai

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Vieną dieną į „Bičiulystės“ elektroninį paštą at-
keliavo nemažas pluoštas tekstų ‒ Jono Ka-

ralevičiaus eilėraščiai, parašyti nuo 2007-ųjų iki 
2014-ųjų. Su viltimi, kad bus pastebėti, o gal kas 
nors padėtų ir knygelę išleisti?.. Sunku ir suskai-
čiuoti, kiek eilėraščių išguldyta 110 lapų rankraš-
tyje „Baltojo raitelio kelias“. Pavadinimas įdomus, 
simboliškas. Šis raitelis gali nukeliauti toli, jo ko-
va ‒ nesibaigianti, o balta spalva veikiausiai žymi 
nešamą pasauliui tyrumą ir taiką.   

Autorius žvelgia plačiai ‒ jam svarbi žmogaus 
vieta pasaulyje, kuri neapsiriboja gimtuoju kaimu 
ar miestu, netgi tėvyne. J. Karalevičius bando įsi-
vaizduoti žmogų Visatoje, apmąstyti joje veikian-
čius dėsnius, Laiko ir Istorijos tėkmę. Eilėraščių 
herojui atrodo, kad pasaulis aplink kinta, maino-
si, tik žmogaus prigimtis visados lieka tokia pat:
Žemėje ar kitose planetose – nesikeisiu aš,
Nes radau jau svertus blogio mechanizmo.
Tai yra žmogus – gėrio, blogio bankas,
Kokios sėklos sukrenta, toks ir būna derlius.

J. Karalevičiaus eilėraščiai suguldyti keturei-
liais, dažniausiai ‒ gana ilgomis eilutėmis, tačiau 
čia pilna šiuolaikinio ir netgi futuristinio pasau-
lio ženklų: herojus gali turėti lazerinį kalaviją, jis 
jaučiasi tik pakeleivis kosminiame laive arba gy-
venimo traukinyje. Nuspėti, kas laukia ateityje, 
atrodo neįmanoma:
Kai nužengti tenka nuo takų žvaigždžių,
Aš vidinį balsą savo išgirstu.
Kai matuojam ateitį, link jos kelius,
Neužtenka sudėliot link jos žingsnius.
(...)
Nepavydi tautos savo individams žvaigždžių kelio,
Nes nukristi tenka kiekvienam, kas save kelia.
Mes nueisime keliais dažnai klaidingais,
Ateities simpatijų žmogui atspėti – nebūdinga.

Skaitant daugumą tekstų, susidaro nuolatinio 
judėjimo į neišvengiamą civilizacijos griūtį įspūdis, 
tarsi griovimas būtų įrašytas į pačią žmogaus pri-
gimtį, nors tas pats protas, kuris sukūrė tokią ga-
lingą civilizaciją, pataria sustoti ir įvertinti tai, kas 
svarbiausia, ‒ patį gyvenimą. Tai nėra lengva, nes 
žmogus sukasi tiek civilizacijų, tautų istorijos, tiek 
savo, kaip individo, gyvenimo ir mirties karuselėje.   
Tautoms – rinkimai, žvaigždėms – raudoni kilimai,
Kalėjimai – maištininkams, aktoriams – pelnai.
Alus, krepšinis, futbolas – mirtingiesiems čionai,
Dangus, skaistykla, pragaras – jau paruošti 

kažkur aukštai, žemai.

Gyvenimo, mirties karuselė mus taip įsuko,
Kad susivokti savyje kasdien sunkiau vis einas,
Sustot ir pamąstyt laiko ir vėl pritrūko,
Darbai, karjera, pelnas takus mūs valdo, 

verčia eiti jais.
Nenuostabu, kad apima jausmas, jog visa tai 

neturi prasmės. Esi tarsi sraigtelis ‒ draugai palie-

ka, mylimoji pasirenka sotesnį gyvenimą su kitu. Ja 
galima gėrėtis tik iš tolo ‒ kaip graikų statula, kuria 
(...) turistai žavisi, / Bet pasiimti su savim niekam ne-
šaus į galvą. Palikusi mylimoji tampa mūza, jai skir-
tos eilės ‒ lyriškos, persmelktos nenumaldomos gė-
los ir susitaikymo su išsiskyrimu, tačiau širdyje nu-
jaučiant, kad laimės toks sprendimas jai neatnešė.

O tekstų herojus grįžta prie apmąstymų apie 
pasaulį ir civilizacijos likimą:
Mūs taika – meilužė, kuri paiso tik kišenės storio,
Pataikauti jai, sėkmės kareiviams, sunkiai sekasi.
Pagaliau susivokei – Žemė nepaiso jokių mūsų norų,
Visos kartos – miršta ir ateina klysti sekančios.

Todėl žmonėms telieka pasikliauti Aukščiau-
siojo valia:
Ką tu rasi, gali ir lengvai prarasti,
Tad dienų planavimai – užsiėmimas prastas.
Dangus neužkraus daugiau, negu gali iškęsti,
Tad tik reikia juo tikėt ir laukti.

Tačiau ar gali laukti tekstų herojus ‒ Baltasis ri-
teris?.. Jis tarsi pranašas, gimęs per anksti, tad ma-
tantis daugiau nei kiti žmonės. Jis nujaučia artė-
jančią civilizacijos griūtį, gyvena apokaliptinėmis 
nuotaikomis. 
Man trošku nuo scenarijų ne laiku,
Negerai yra aplenkti savo laiką.
Nes žmonėms nereik tiesų karčių,
Pramogų, gyvenimo lengvesnio reikia jiems.

Tačiau pranašas negali tylėti. Jis mato, kad ne 
stipriesiems ir galingiesiems priklauso ateitis:
Nuopolio nesuvaidinsi, tiktai keista, kad stiprieji
Puola žemėn nuo aukštų savųjų bokštų.
Dar diena praėjo, tiktai keista, kad stiprieji
Buvo jai blogiausiai pasiruošę.

Tad, kol dar nevėlu, eilėraščių herojus kreipia-
si į žmones, nepaisydamas jų rasės, tautybės, reli-
gijos ir kviečia susitaikyti:
Duota mums šimtas metų ar daug mažiau,
Jaunos klaidos, kol senatvei nusileis.
Miestai, kaimai vystysis ligi begalybės,
Negi, ką žmonija sugeba, tai – viskas?

Kol raketos dar nepakilo iš šachtų,
Musulmonai, protestantai – susitaikykite.

Tokie J. Karalevičiaus eilėraščiai kai kam gal 
pasirodys keisti, neįprasti, nes čia nekalbama apie 
konkretaus žmogaus buitį ir kasdienybę. Arba, tei-
singiau pasakius, mažo žmogaus vieta matoma pa-
sauliniame kontekste, tarsi iš paukščio skrydžio. To-
dėl vartojama nemažai apibendrinančių žodžių ir 
žodžių junginių: beaistris grožis, aklas geismas, vi-
sagalis laikas, beribiai toliai, nerimo verpetai... Anks-
čiau tokius žodžius poezijoje mėgo simbolistai. Ta-
čiau visais laikais atsiranda žmonių, kuriems skau-
da ne tik dėl savęs, bet ir dėl pasaulio. Tie sokratiš-
kieji gatvės filosofai ‒ šalia, tarp mūsų.

nijolė kvietkauskė

Kūryboje ‒ rūpestis  
dėl žmonijos ateities

eilėraštis žiemai
Sėdi poetas prie savo darbo 

stalo ir žiūri pro langą į gamtoje 
karaliaujančią žiemą. Staiga jam 
ateina galvon mintis eilėrašty-
je įamžinti tą sidabrinį gamtos 
grožį. Taip vieną tylų žiemos 
pavakarį gimsta eilėraštis apie 
balto sniego apklotu pasipuo-
šusią tėviškę. 

Ąžuolas
Stovi jis nuo neatmenamų 

laikų. Ir kiekvieną metų laiką 
džiugina vis kitokiu savo grožiu. 
Pavasarį – gelsvais žiedeliais, 
vasarą – žaliu vainiku, rudenį 
– geltonų lapu auksu, o žiemą – 
sidabrinėmis šerkšno skraistė-
mis. Nors ir gnaibo šaltukas no-
sį, žmogus vis tiek sustoja prie 
ąžuolo pasigrožėti šerkšno nu-
balintomis medžio šakomis. 

Liepsnelės
Tupi dvi rausvos liepsnelės 

ant medžio šakos, pagyvinda-
mos tą šiek tiek atšiaurų šalto-
ką žiemos peizažą. Žiūrėdamas 

į tas rausvas liepsneles žmogus 
vėl pajunta šviesią pavasario 
laukimo viltį, vėl planuoja, ką 
veiks atšilus orui, dar sumano 
namiškius pradžiuginti mielo-
mis savo pagamintomis staig-
menomis. O liepsnelės-snie-
genos purpteli ir nuskrenda, 
nė nenujausdamos, kiek daug 
vilčių suteikė žmogui, stebėju-
siam jas pro savo namo langą tą 
šarmotą šaltoką žiemos dieną. 

pūga
Pusto, ūžia, švilpia ištisą 

dieną pūga su šaltoku vėju. Jau 
privertė kalnus sidabru žėrin-
čio sniego. Žmogus pykteli, kad 
tenka palikti šiltus namus ir eiti 
atkasinėti takelių. Bet išėjus į tą 
snieguotą žiemos pasaką kaž-
kur dingsta niūri nuotaika. Su 
kiekvienu sniego kastuvu, at-
rodo, į didelę sniego pusnį nu-
skęsta liūdesys, apmaudas, šir-
dyje lieka tik džiaugsmas, gėris, 
kaip tas tyras, baltas, pusnyje 
žėrintis sniego sidabras. 

aušra verBLiuDaviČiūtė
Šeduva

Miniatiūros

Vytauto Žemaičio nuotr.Šerkšno burtai.
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