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Liga ta pati, galimybės ją kontroliuoti – skirtingos
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Su piketuotojais išėjo pasikalbėti sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė (centre).

Diskriminacinei nuostatai – 
beveik 20 metų  

„Cukrinis diabetas – klastin-
ga liga. Ja sergantis žmogus ne-
pasveiksta. Galima tik sustab-
dyti ligos progresavimą, – sako 
jau daug metų diabetu sergantis 
Vytautas. – Būklė gali tik blo-
gėti, o ne pagerėti, todėl mes ir 
prašome – padėkit mums kon-
troliuoti diabetą, o ne bloginkit 
sąlygas.“ Deja, ta pačia liga ser-
gančių žmonių galimybės tai pa-
daryti – skirtingos. 

Pasak piketo dalyvių, diabe-
tu sergančių ligonių diskrimi-
nacija dėl amžiaus prasidėjo dar 
2000 metais, kai tuometis svei-

Tolerancijos link 

Pasaulinę diabeto dieną šia 
liga sergantys žmonės pa-
minėjo susirinkę į piketą prie 
Sveikatos apsaugos ministe-
rijos (SAM). Pasak jo orga-
nizatorių, taip jie norėjo iš-
reikšti savo protestą prieš li-
gonių diskriminaciją dėl am-
žiaus, įstatymų nesilaikymą 
ir reikalavo lygių galimybių 
šiai ligai kontroliuoti. 

katos apsaugos ministras pasirašė 
įsakymą, kad gydytojo paskirtos 
medicininės pagalbos priemonės 
100 proc. kompensuojamos tik 
vaikams ir asmenims iki 24 me-
tų amžiaus. „Norime dar kartą 
priminti ministerijai, kad tarpu-

savyje supriešinami to paties tipo 
diabetu sergantys žmonės, – sa-
ko Vytautas. – Jau praėjo pusan-
trų metų, kaip lygių galimybių 
kontrolierė Agneta Skardžiu-
vienė savo sprendimu konsta-
tavo, kad šis sveikatos apsaugos 

ministro įsakymas prieštarauja 
Lygių galimybių įstatymui, ta-
čiau situacija nesikeičia.“ Pasak 
jo, daug ministrų šią prob lemą 
ignoravo, o dabartinis diskrimi-
naciją tik sustiprino, nes pernai 
asmenims iki 24 metų amžiaus 

dar labiau pagerino sąlygas – 
jiems kompensuojama dar dau-
giau preparatų. 

„Kodėl iš mūsų 6000 sergan-
čiųjų grupės išskiriat 800 lai-
mingųjų ir jiems kompensuo-
jat viską 100 procentų, o kitus 
5200 išvarote dirbti, uždirbti ir 
mokėti iš savo pinigų? Ar tai yra 
teisybė?“ – apmaudo neslėpė ir 
piketo organizatorius Jurgis To-
maševičius. 

Piketuotojų teigimu, vyres-
ni diabetu sergantys žmonės ati-
dūrė visiškoje atskirtyje. Vieni 
dirba po du darbus, kad įsteng-
tų įsigyti ligai kontroliuoti bū-
tinų medicininės pagalbos prie-
monių, kiti, kuriems nustaty-
tas didelis nedarbingumo lygis, 
tampa nelengva našta namiš-
kiams. J. Tomaševičius neslėpė, 
kad jo liga šeimos biudžetui at-
sieina ne mažiau kaip 400 eurų 
per mėnesį. 

Nori ne tik išgyventi, bet ir 
gyventi

J. Tomaševičius I tipo cukri-
niu diabetu serga 16 metų. Vy-
ras sako kasdien turintis priimti 
po 180 svarbių sprendimų, nuo 
kurių priklauso jo gyvenimas. 

Rūpinasi nuo gimimo
Erebru ligoninė buvo viena 

pirmųjų vietų, kur pradėta rū-
pintis galūnių neturinčiais vai-
kais. Dar 1971-aisiais čia buvo 
pritaikytas pirmas protezas vai-
kui. Kai kurie iš anuomet pagal-
bą gavusių mažylių ir dabar yra 
šio ortopedijos centro pacientai. 
Galima tik pavydėti, kiek dėme-
sio skiriama čia apsilankiusiems 
amputantams – jais rūpinasi ne 

tik pediatras, ortopedas, ortope-
das-technologas, prireikus – chi-
rurgas, bet ir ergoterapeutas, so-
cialinis darbuotojas, kinezitera-
peutas ir kiti. 

Rūpestis vaiku prasideda iš 
karto jam gimus. Šalia negalią 
turinčio naujagimio suburiama 
reabilitacijos komanda – gydy-
tojas, slaugytoja, socialinis dar-
buotojas, psichologas ir kt. Tėvai 
gauna pagalbą ten, kur gyvena. 
Tais atvejais, kai vaikas gimsta 
su netinkamai išsivysčiusia galū-
ne arba be jos, šeima informuo-
jama apie galimybę pasikonsul-
tuoti Erebru ligoninėje. Ortope-
dijos centras gauna informaciją 
apie vaiką ir susisiekia su tėvais. 
Jiems pasiūloma atvykti pasikal-
bėti. „Tėvams labai svarbu žino-
ti, kas laukia – galbūt reikės ope-
racijos, gal bus pasiūlyta parink-
ti protezą. Kai kurioms šeimoms 
reikia psichologinio palaikymo. 
Kiti jaučiasi pakankamai pagal-
bos gaunantys namuose, todėl 
į centrą nesikreipia, kol neatei-
na laikas parinkti protezą, – sa-
ko ortopedijos centro profesorė 

Liselotte Hermansson. – Labai 
svarbu, kad tėvai jaustųsi sau-
giai ir suprastų, kad nors vaikas 
gimė be galūnės, jis yra toks pat 
nuostabus, kaip visi kiti vaikai.“ 

Švedijoje kasmet apie 60 vai-
kų gimsta su neišsivysčiusio-
mis galūnėmis. Erebru uni-
versitetinės ligoninės Ortope-
dijos centre tokie žmonės ne 
tik konsultuojami, esant rei-
kalui – operuojami, bet čia 
jiems ir pagaminamas prote-
zas, prie kurio priprasti pa-
deda visa specialistų koman-
da. Švedai įsitikinę – norint 
užtikrinti gerą galūnių ne-
turinčių žmonių gyvenimo 
kokybę reikia ne tik parink-
ti tinkamą protezą, bet ir iš-
mokyti maksimaliai naudo-
tis jo funkcijomis bei nuolat 
teikti visą reikiamą pagalbą. 

Integracijos keliu Protezas – ne tik estetikai, bet 
ir geresnei psichologinei savijautai

(nukelta į 3 psl.)

Erebru ligoninės Ortopedijos centro profesorė Liselotte Hermansson Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkei Jelenai 
Ivančenko papasakojo, kaip rūpinamasi galūnių neturinčiais žmonėmis Švedijoje.

(nukelta į 5 psl.)
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�� Telšių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Si-
gitas Tumbrotas „Bičiu-
lystei“ rašo apie organiza-
cijos, šiais metais mininčios 
30-metį, veiklą.

Kalbama apie tai, kad 
visavertis gyvenimas ben-
druomenėje – ne neįga-
liųjų privilegija, o teisė. 
Ištraukti neįgaliuosius iš 
skurdo ir atskirties inicia-
tyvos ėmėsi 1988 metais 
Vilniuje įkurta Lietuvos 
invalidų draugija, kuriai 
vadovavo rašytojas Jonas 
Mačiukevičius.

1989 metais buvo įkur-
tas Lietuvos invalidų drau-
gijos Telšių skyrius, kuris 
vienijo apie 700 rajono fi-
zinę negalią turinčių na-
rių. Viena iš pirmųjų tokių 

Minėjo 30 metų veiklos sukaktį

skyrių veiklų buvo labda-
ros skirstymas. Dalijama 
buvo viskas – nuo veži-
mėlių iki baldų ar maisto 
produktų. Tuo metu buvo 
skiriamas dėmesys neįga-
liųjų reabilitacijai, neįga-
liųjų įdarbinimui. 

1996 metais LID Tel-
šių skyrius įgijo juridinio 
asmens statusą ir pakeitė 
pavadinimą – tapo Telšių 
rajono neįgaliųjų draugija. 
Pirmasis visuotiniame na-
rių susirinkime išrinktas 
pirmininkas buvo Zenonas 
Venclovas, kuris draugijai 
vadovavo 1996–2001 m. 

Nuo 2017 m. Telšių ra-
jono neįgaliųjų draugijai 
vadovauja Sigitas Tum-
brotas. Šiuo metu draugi-
ja vienija apie 125 narius. 

Aktyviausi 60 draugijos 
narių kasmet dalyvauja so-
cialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektuose. 

Draugijos vizitinė kor-
telė – mišrus vokalinis an-
samblis „Žemaitija“, ku-
riam jau 12 metų vado-
vauja Daiva Lingienė. An-
samblis kasmet dalyvauja 
respublikinėse neįgalių-
jų koncertinėse šventėse 
„Vilties paukštė“, koncer-
tuoja Telšių rajono ben-
druomenių susibūrimuo-
se. Darbščiosios rankdar-
bių būrelio, vadovaujamo 
Vaidos Šepikaitės, narės 
mielai renkasi, kuria, ga-
mina įvairius meno kūri-
nėlius, dovanėles. Teikia-
mos socialinių, kasdienių 

įgūdžių ugdymo, palaiky-
mo, individualios pagal-
bos neįgaliajam paslaugos.

Šiemet draugijos nariai 
įgyvendino socialinį pro-
jektą „Kartu mes esame 
stipresni“, taip paminėjo 
draugijos veiklos 30-ties 
metų jubiliejų. Esame dė-
kingi Telšių rajono savival-
dybės administracijai ir vi-
siems, padėjusiems sukurti 
nuostabią šventę. 

Kita draugijos veikla – 
nevyriausybinių organi-
zacijų ir bendruomeninės 
veiklos stiprinimo projek-
tas „Zanavykijos perlai“. 
Telšių rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai kartu su 
Telšių diabetikų bendrijos 
„Dia Telšiai“ nariais vyko 
į Šakių rajone, Lukšiuose, 
esantį Zyplių dvarą. Dva-
re pasitiko Lukšių seniū-
nas Vidas Cikana, kurio 
rūpesčiu dvaras buvo pri-
keltas antram gyvenimui. 
Išvykos nariai dalyvavo 
edukacinėje programo-
je „Zanavykų ragaučius“, 
susipažino su šio krašto 
maisto gaminimo tradi-
cijomis. 

Veikla, užimtumas 
kartu su bendraminčiais 
praskaidrina mūsų kas-
dienybę. 

Telšių rajono neįgaliųjų draugija gyvuoja jau 30 metų.

Telšiai:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Valstybinio socialinio draudimo („Sodros“) paslau-
gomis naudojasi visi Lietuvos gyventojai. Jos vizija – 
būti efektyviausia, moderniausia, žmogui tarnaujančia 
viešojo sektoriaus institucija. Tiesa, ne visuomet eilinio 
žmogaus santykis su „Sodra“ būna toks sklandus, kaip 
kad rašoma, bet mes, visi neįgalieji, susieti su šia tarny-
ba ir dažnai esame nuo jos priklausomi.

Be „Sodros“ socialinių išmokų, tikslines kompensa-
cijas neįgaliesiems moka ir savivaldybės. Apie jų poreikį 
sprendžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba 
(NDNT). 2019 m. vasario 27 d. NDNT direktoriaus 
įsakymu buvo pateikti 2017 m. gruodžio 7 d. priimto 
galioti teisės akto pakeitimai. Juose labai detaliai apibū-
dinti kriterijai, kuriais remiantis skiriami NDN tarny-
bos skyrių valstybės tarnautojai ir darbuotojai, patiks-
linta dokumentų priėmimo, registravimo bei atitinkamo 
kausimyno užpildymo ir įvertinimo tvarka. 

Nuo liepos 1 d. nustatant specialiųjų poreikių lygį 
NDNT siūlo pasitelkti specialų veiklos ir gebėjimo da-
lyvauti klausimyną. Užpildyto klausimyno balai pri-
lyginami asmens savarankiškumo koeficientui. Jį pa-
dauginus iš bazinio funkcionavimo lygmens (nustato-
mas atsižvelgiant į medicininius kriterijus pagal sveika-
tos būklę) gautas balų skaičius prilyginamas specialiojo 
nuolatinės slaugos ar specialiojo nuolatinės priežiūros 
(pagalbos) lygiui.

Supaprastintame šio teisės akto variante savęs ne-
aptarnaujantiems, tik lovos režimu gyvenantiems neį-
galiesiems turėtų būti nustatytas slaugos 1 lygio porei-
kis (SP-1), tetraplegijos atveju – slaugos 2 lygio porei-
kis (SP-2), o paraplegijos atveju – priežiūros (pagalbos) 
poreikio 1 lygio (PP-1) ir 2 lygio (PP-2) poreikis ir ski-
riamos atitinkamos išmokos. Deja, realybėje atsitinka 
taip, kad į vienos išmokos rėmus patenka skirtingų ne-
įgalumo lygių žmonės. 

Kadangi daug diskutuojame šiuo klausimu su pana-
šaus likimo neįgaliaisiais, noriu pateikti pavyzdį. Neįga-
liesiems, turintiems ligos kodą T91.3 (nugaros smege-
nų sužalojimo padariniai), nustatomas 2 lygio slaugos 
(SP-2)arba 1 lygio priežiūros (pagalbos) (PP-1) porei-
kis. Pagal tai mokama išmoka. Anksčiau visiems šį ligos 
kodą turintiems neįgaliesiems buvo mokama 114 eurų 
tikslinė kompensacija, o nuo šių metų kai kuriems neį-
galiesiems, savo iniciatyva iš naujo praėjusiems NDNT 
komisiją, buvo paskirta SP-2 išmoka (216 eurų). Tiesa, 
daliai neįgaliųjų specialiųjų poreikių lygis nebuvo pa-
keistas, ir palikta 114 eurų išmoka. Po tokio akibrokšto 
į NDNT pasipylė skundai, kurių dalis buvo patenkinta. 

Šis pavyzdys aiškiai parodo, kad išmokų perskaičia-
vimas tapo labai priklausomas nuo subjektyvių veiks-
nių, o variacijų tiek daug, kad sunku net visas surašy-
ti. Paminėsiu tik labiau šokiruojančias. Vertinant vie-
nai 40 metų vežimėliu judančiai moteriai (ligos kodas 
T91.3) jos namuose savarankiškumą, savivaldybės dar-
buotoja, pamačiusi šalia lovos gulinčią knygą, sumaži-
no balų skaičių (balai klausimyne surašyti mažėjančia 
tvarka, gali – 1 balas, negali – 4) replikuodama: „Ga-
li skaityti, tai valdo ir rankas“. O, pasirodo, šalia gu-
linčią knygą moteriai skaitydavo atėjusi kaimynė. Kitai 
neįgaliajai ši išmoka nebuvo skirta, nes ji gulėjo nere-
guliuojamoje lovoje.  

Tiesa, kai kurių NDNT skyrių darbuotojai net patys 
skambino savo rajonų neįgaliesiems ir informavo apie 
galimybę gauti didesnę slaugos išmoką. Taigi šioje situ-
acijoje labai yra aktuali liaudies patarlė: „Įstatymas – 
ne stulpas, jo neapeisi.“ Ir visgi taip norėtųsi, kad tei-
sės aktai būtų aiškiai surašyti ir kad juos būtų papras-
ta įgyvendinti. Dar norėtųsi, kad jie būtų surašyti su-
prantama lietuvių kalba, kad nereiktų kiekvieną kartą 
kreiptis į teisininkus pagalbos jiems iššifruoti. 

Slaugos poreikis ir jo 
nustatymo peripetijos

Apie ta
i, 

kas jau
dina

�� Vilkaviškio r. neįgalių-
jų draugijos užimtumo bū-
relio „Kamanės“ narė Ra-
sutė Kryževičienė „Bičiu-
lystei“ parašė apie aktyvią 
rankdarbių būrelio narę ir 
buvusią jo vadovę. 

Vilkaviškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos užim-
tumo būrelis „Kamanės“ 
vienija rankdarbius mėgs-
tančias draugijos nares. 
Neseniai buvusi ilgame-
tė šio būrelio vadovė Dalė 
Baltanavičienė šventė sa-
vo gimtadienį. Šia proga 
ją nuoširdžiausiai sveikino 
užimtumo būrelio „Ka-
manės“ narės ir neįgalių-
jų draugijos vadovės. Esa-
me dėkingos jai už puikų 
vadovavimą, šiltą ir mie-
lą bendravimą, už energi-
ją ir kūrybingumą. Džiau-

Esame dėkingi už dalijimąsi 
patirtimi

giamės, kad mūsų Dalytė, 
nors ir perdavė vadovavi-
mą būreliui Marytei Tup-
čiauskienei, nepasitrau-
kė iš jo, toliau nuoširdžiai 
ir uoliai dalyvauja veiklo-

je. Dalytė, dalyvaudama 
kitų kūrybinių draugijų 
parodose, svečiuodama-
si jų renginiuose, pasisė-
mė daug patirties, o tuo, 
ką išmoko, mielai dalijasi 

su mumis, moko mus įvai-
rių rankdarbių gaminimo 
technikos ir kitų dalykų. 
Linkime jai ir toliau džiu-
ginti mus savo aktyvumu, 
nuoširdumu.

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos nariai sveikino buvusią užimtumo būrelio „Kamanės“ va-
dovę Dalę Baltanavičienę.

Vilkaviškis:

Neįgaliųjų draugijos komanda 
tapo prizininke

Kaunas: 

Kauno miesto neįgalių-
jų draugijos komanda 

dalyvavo negalią turinčių 
asmenų centro „Korys“ ir 
Kauno kolegijos organi-
zuotame respublikiniame 
neįgaliųjų bočios turny-
re. Varžėsi 11 komandų, 
kurias sudarė 30 žaidė-
jų iš Kauno, Marijampo-
lės, Klaipėdos, Ukmergės, 
Panevėžio. Komandos bu-
vo suskirstytos į du pogru-
pius – bendrą ir paralimpi-
nį. Abiejuose pogrupiuose 
pirmą vietą užėmė Mari-
jampolės neįgaliųjų sporto 
klubas „Siekis“, paralim-

piniame antras buvo Kau-
no neįgaliųjų sporto klu-
bas „Santaka“, trečias – 
centras „Korys“. Bendra-
me pogrupyje 2 vietą už-
ėmė Ukmergės neįgaliųjų 
sporto klubas „Vilkmer-
gė“, 3 – Kauno miesto ne-
įgaliųjų draugijos koman-
da. Kauno miesto neįga-
liųjų draugijai atstovavo 
Stanislovas Stančiauskas, 
Aloyzas Eimutis Papučka 
ir Olga Ždanovič. 

„Bičiulystės“ inf. 
Kauno miesto neįgaliųjų draugijos komanda gerai pasirodė 
respublikiniame bočios turnyre.
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„Bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt

„Nė viena diena nėra tokia pa-
ti. Ligos kontrolė neprasideda 8 
valandą ryte ir nesibaigia 17 va-
landą po pietų. Tai turiu daryti 
ištisą parą, neretai keltis ir nak-
tį , – kalbėjo J. Tomaševičius. – 
Nurydamas kiekvieną kąsnį tu-
riu pagalvoti, kiek susileisti in-
sulino. Tas insulino kiekis, kurį 
aš susileidžiu valgio metu, svei-
kam žmogui būtų mirtina do-
zė. Kiekviena per didelė ar per 
maža dozė gali baigtis arba ko-
ma, arba amputacija. Priimdami 
šiuos sprendimus I tipo diabetu 
sergantys žmonės vaikšto peilio 
ašmenimis. Mes norim ne tik 
išgyventi, bet ir gyventi. Nori-
me turėti galimybę taip kontro-
liuoti savo ligą, kad ji netrukdy-
tų gyventi.“ 

O tos kontrolės galimybės – 
labai ribotos. Piketo dalyviai pa-
sakojo, kad jiems kompensuoja-
ma tik po 2,5 diagnostinių juos-
telių per dieną, nuo šio sausio 
tenka primokėti už gyvybiškai 
būtiną insuliną. 

Pasak vyro palaikyti į pike-
tą atėjusios Gabrielės, insuli-
no pompos ir visa dirbtinės ka-
sos sistema irgi kompensuojama 
tik iki 24 metų. „Visą gyveni-
mą gyvenai su pompa, o sulau-
kei 24-erių ir tau ją nuima. Ką 
tada daryti? – nusivylimo ne-
slėpė Gabrielė. – Nori gyventi, 
dirbti, auginti vaikus, o pasijun-
ti nurašytas.“

Nuo vaikystės su I tipo dia-
betu nesiskiriantis Vytautas ge-
rai žino, ką reiškia iki tam tik ro 
amžiaus gauti valstybės paramą 
ir vieną dieną jos netekti. Insu-
lino pompa ligą kontroliuojantis 
vyras pasakoja per mėnesį išlei-
džiantis ne mažiau kaip 350 eu-
rų. Pasak jo, jeigu valstybė kom-
pensuotų nors bazinę insulino 
pompų medikamentų kainą (87 
eurus per mėnesį), ir tai jau bū-
tų žingsnis į priekį. 

Nėra galimybių 
kompensuoti jutiklių? 
Sergančio vyro rūpesčius 

gerai išmananti Gabrielė pabrė-
žia, kad norint efektyviai kon-

troliuoti ligą labai svarbu turė-
ti galimybę naudotis jutikliais 
(sensoriais). Pasak jos, naudo-
damasis dabar kompensuojamais 
gliukomačiais, negali matyti, ar 
gliukozės kiekis kyla, leidžiasi, 
ar yra stabilus. O jutiklis sutei-
kia galimybę tai sekti ir priim-
ti teisingus sprendimus, užkirsti 
kelią komplikacijoms.

Pasak moters, Jungtinėje Ka-
ralystėje, iš kurios diabetu ser-
gantys žmonės dažniausiai ir 
perka šiuos jutiklius, mėnesio 
paketas, kurį sudaro skaitytu-
vas ir 3 jutikliai, kainuoja 200 
eurų (sudarius sutartį metams, 
mėnesio kaina sumažėja iki 150 
eurų). Jie visiškai nekompen-
suojami. 

Kas mėnesį 200 eurų už ju-
tiklį, kuris leidžia efektyviai ste-
bėti organizmo būklę, iš draugų 
ir giminių suaukotų pinigų pats 
atseikėja ir J. Tomaševičius. 

Vytautas patvirtino – juti-
klius žmonės įsigyja iš užsienio 
ir dažniausiai nelegalioje rin-
koje, nes, pasak jo, Lietuvoje 
jų įsigyti neįmanoma. Su pike-
to dalyviais bendravusios svei-
katos apsaugos viceministrės 
Kristinos Garuolienės teigimu, 
tokia situacija susiklostė dėl to, 
kad Lietuvos rinka yra maža. 
Pasak jos, SAM ne vieną kar-
tą kreipėsi į šių jutiklių tiekė-
ją, tačiau sulaukė neigiamo at-

sakymo. „Mes netgi kreipėmės 
į Europos Komisiją, į gerbiamą 
komisarą V. Andriukaitį, prašy-
dami, kad kažką spręstų, kodėl 
mažos rinkos, tokios kaip Lietu-
va, yra diskriminuojamos, kodėl 
mūsų sergantieji neturi galimy-
bės gauti tų prekių“, – kalbėjo 
K. Garuolienė. O štai Vytautas 
sakė esąs įsitikinęs, kad jeigu 
valstybė kompensuotų bent da-
lį jutiklių kainos, ši rinka tikrai 
išsiplėstų ir galbūt taptų gerokai 
patrauklesnė tiekėjams. Kol mū-
sų šalies rinka – tik 800 potenci-
alių pirkėjų, pasak Vytauto, tik-
rai joks tiekėjas neateis. 

Problemų netrūksta 
ir sergantiems II tipo 

diabetu 
Anykščių diabeto klubo 

„Ateitis“ vadovė Leonora Šli-
žienė II tipo diabetu serga jau 
25 metus. Moteris įsitikinusi, 
kad liga jai smogė ne dėl netei-
singos gyvensenos, o patyrus di-
delį stresą. „Per mėnesį palaido-
jau du brolius“, – sako moteris. 

Leonora pasakoja, kad 3 kar-
tus per dieną leidžiasi insuli-
ną. Kasdienė procedūra – ir cu-
kraus kiekio matavimas. „Jeigu 
gerai jaučiuosi, pasimatuoju tik 
rytais, jeigu ne – tada matuoju 
ir prieš valgį, ir praėjus 2 valan-
doms po jo, taip pat pieš pietus 
ir po jų, dar vakare – prireikia 

5 diagnostinių gliukozės kiekio 
matavimo juostelių, – pasakoja 
moteris. – O kompensuoja 300 
juostelių per metus – neužten-
ka net vienos juostelės dienai.“

Pasak L. Šližienės, panašiai 
gyvena ir kiti „Ateities“ klu-
bo nariai (jame lankosi 71 dia-
betu sergantis žmogus). Gerai, 
kad savivaldybė skiria lėšų, už 
kurias klubas nuperka ir savo 
nariams išdalina diagnostinių 
juostelių, taip palengvindamas 
diabetu sergančių žmonių padė-
tį. Insulino pompa nesinaudoja 
nė vienas – nors jos ir palengvi-
na ligos kontrolę, tačiau jų da-
lys bei priežiūra taip pat bran-
giai kainuoja, o kompensacijo-
mis gali pasinaudoti tik vaikai 
ir asmenys iki 24 metų.

Pikete dalyvavusi 16 me-
tų II tipo diabetu serganti Stasė 
Matkevičienė taip pat pabrėžė, 
kad ir vyresniame amžiuje šia 
liga susirgusiems žmonėms rei-
kia daugiau valstybės paramos. 
Pasak jos, tikrai nepakanka kas 
antrą mėnesį kompensuojamos 
diagnostinių juostelių pakuo-
tės (50 vnt.), būtina bent padvi-
gubinti jų kiekį. Reikėtų ir ino-
vatyvių vaistų, kuriuos vartoja 
pažangių šalių diabetu sergan-
tys žmonės. „Vien insulinas – 
jau praeitas etapas. Jį vartojan-
tys ligoniai skundžiasi įvairio-
mis jo šalutinių poveikių su-

keltomis problemomis“, – sako 
S. Matkevičienė. 

Ministerija sieks pokyčių?
Viceministrei K. Garuolie-

nei diabetu sergančių žmonių 
prob lemos – ne naujiena. Vy-
tautas sako ne kartą lankęsis mi-
nisterijoje, netgi siūlęs konkrečių 
veiksmų planą, kaip šią situaciją 
pakeisti. Ir su K. Garuoliene apie 
tai kalbėjęs. Deja, be atsakymo, 
kad valstybės biudžetas yra ribo-
tas, o sergančiųjų įvairiomis li-
gomis daug, todėl tenka rinktis 
prioritetus, nieko konkretesnio 
taip ir neišgirdęs. Panašiai vice-
ministrė kalbėjo ir su šio piketo 
dalyviais. Pasak jos, ne tik Lie-
tuvoje, bet ir kitose šalyse prio-
ritetas teikiamas vaikams. Šiuo 
metu vaistai ir medicinos pagal-
bos priemonės kompensuojami 
maždaug tūkstančiui vaikų ir 
beveik 124,5 tūkstančių diabetu 
sergančių suaugusiųjų. Vien pra-
ėjusiais metais cukriniam dia-
betui gydyti skirtiems vaistams 
ir medicinos pagalbos priemo-
nėms kompensuoti buvo skirta 
apie 23,2 mln. eurų. Tai sudaro 
maždaug dešimtadalį visų PSDF 
biudžeto išlaidų kompensuoja-
miesiems vaistams ir medicinos 
pagalbos priemonėms. 

Piketo dalyviams nesutikus 
jų keliamų problemų aptarti su-
sėdus prie stalo ministerijoje, ne-
trukus po viešai išsakytų jų lū-
kesčių, SAM interneto tinkla-
lapyje paskelbtame pranešime 
diabetu sergantys žmonės buvo 
patikinti, kad SAM pastango-
mis kitų metų pradžioje numa-
tyta išspręsti klausimus dėl insu-
lino pompų ir keičiamųjų dalių 
kompensavimo vyresniems nei 
24 metų amžiaus žmonėms, gli-
kemijos kontrolei skirtų juostelių 
skaičiaus padidinimo II tipo cu-
kriniu diabetu sergantiems paci-
entams, insulino adatų kompen-
savimo ir suaugusiesiems, insu-
lino pompų skyrimo pacientams 
po inkstų transplantacijos.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Į Kuršių neriją neįgalieji gali keltis nemokamai
Geros naujienos neįgaliems 
asmenims, kurie su trans-
porto priemonėmis keliaus į 
Kuršių neriją.

Pagal nuo šių metų lapkri-
čio 1 d. įsigaliojusį naują teisinį 

reguliavimą, nemokamai keltis 
keltais gali neįgalieji ir jų nuo-
savybės ar kitokiu teisėtu pa-
grindu valdomi automobiliai, 
kuriuos jie vairuoja arba kuriais 
jie važiuoja.

Pagal anksčiau galiojusią 
tvarką, keltais per Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto akvatoriją 
į Kuršių neriją ir iš Kuršių neri-
jos nemokamai turėjo teisę kel-
tis neįgalieji, kurie vairuoja spe-
cialiuosius lengvuosius automo-
bilius (automobilius su rankiniu 
valdymu).

„Bičiulystės“ inf. 

Liga ta pati, galimybės ją kontroliuoti – skirtingos(atkelta iš 1 psl.)

Į diabetu sergančių žmonių piketą atvyko ir Seimo narys Justas Džiugelis. Piketuotojai sulaukė žiniasklaidos dėmesio.

Jurgis Tomaševičius pasakojo, su kokiais sunkumais susiduria kiekvieną dieną. Pikete dalyvavo ir sergančius artimuosius palaikantys šeimos nariai, bičiuliai.
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Daktaras
Aiskauda

tai saugiai ir patogiai galės įsi-
gyti jiems paskirtus vaistus bei 
kompensuojamąsias MPP neiš-
vykdami iš namų.

Planuojama, jog posistemės 
įdiegimas e. sveikatos sistemo-
je kainuos iki 100 tūkst. eurų ir 
bus finansuojamas Europos są-
jungos fondų lėšomis.

Tokia nuotolinė prekyba re-
ceptiniais vaistais yra leidžia-
ma Švedijoje, Suomijoje, Nor-
vegijoje, Portugalijoje, Estijo-
je, Vokietijoje, Nyderlanduose, 
Jungtinėje Karalystėje, Danijo-
je. Kai kuriose šalyse negali bū-
ti parduodami narkotiniai ir psi-
chotropiniai vaistai, o dalis ša-
lių turi parengusios vaistų sąra-
šus, kurių taip pat neparduoda 
internetu.

Šiuo metu internetu Lietu-
voje įsigyti galima tik nerecep-
tinių vaistų.

SAM ir „Bičiulystės“ inf. 

Sveikatos apsaugos ministe-
rija (SAM) atnaujino nuo-
tolinės prekybos tvarką, pa-
gal kurią receptinius vaistus 
ir kompensuojamąsias me-
dicinos pagalbos priemones 
(MPP) pacientai galės įsigy-
ti internetu. Neišvykdami iš 
namų pacientai galės maty-
ti visų vaistinių pasiūlymus, 
gauti vaistininko konsultaci-
ją bei užsisakyti ir apmokėti 
pasirinktus vaistus ir MPP.

Ministro įsakyme numaty-
tos naujovės šiuo metu yra pa-
teiktos derinti su visuomene ir 
suinteresuotomis institucijomis. 
Siūloma, kad nusipirkti recepti-
nių vaistų ir kompensuojamųjų 
MPP internetu gyventojai galėtų 
jau 2020 metų viduryje.

Sveikatos apsaugos ministro 
Aurelijaus Verygos teigimu, ši 
tvarka ne tik palengvins vaistų 

ir MPP įsigijimą toli nuo vais-
tinių gyvenantiems arba sveika-
tos sutrikimų turintiems žmo-
nėms, bet ir padės pacientams 
sutaupyti.

„Svarbu užtikrinti, jog pa-
cientai, nepriklausomai nuo jų 
sveikatos būklės ir gyvenamo-
sios vietos, turėtų vienodas ga-
limybes įsigyti jiems reikiamus 
receptinius vaistus ir kompen-
suojamąsias medicinos pagalbos 
priemones. Ypač kai yra sudary-
tos galimybės tam tikrais atvejais 
išrašyti receptus nuotoliniu bū-
du. Be to, tikimasi, kad naujoji 
tvarka skatins vaistinių tarpusa-
vio konkurenciją, tad labiausiai 
sutaupys pacientai“, – teigia mi-
nistras A. Veryga.

Numatoma, kad pacientai, 
norėdami nuotoliniu būdu įsi-
gyti jiems paskirtus receptinius 
vaistus ar kompensuojamąsias 
MPP, turės prisijungti prie savo 

paskyros e. sveikata portale, ku-
riame ir šiuo metu galima rasti 
savo elektroninės sveikatos isto-
rijos įrašus, išrašytus elektroni-
nius receptus bei matyti, kokie 
vaistai pagal juos buvo parduoti.

Sveikatos apsaugos vicemi-
nistrės Kristinos Garuolienės 
teigimu, vaistų įsigijimas per 
e. sveikatos sistemą yra pato-
giausias pacientams ir užtikri-
nantis duomenų saugumą.

„Pacientai portale galės ma-
tyti informaciją apie visas vais-
tines, siūlančias įsigyti reikalin-
gus vaistus ar kompensuojamą-
sias MPP nuotoliniu būdu bei 
jų siūlomas prekių kainas vie-
noje vietoje. Taip pat pacientui 
nereikės papildomai registruotis 
norint prisijungti prie kiekvie-
nos vaistinės portalų, nes bendrą 
prekių krepšelį jis galės susirink-
ti naudodamasis viena e. sveika-
tos sistema. Tad vieningas paci-

ento prisijungimo ir autentifika-
vimo standartas ne tik užtikrins 
paciento duomenų saugumą, bet 
ir bus patogus naudoti“, – teigia 
viceministrė K. Garuolienė.

Sistemoje pacientas galės pa-
lyginti visų vaistinių pasiūlymus 
ir jų kainas, o pasirinkus kon-
krečią prekę ar vaistinę, sistema 
jį nukreips į pasirinktos vaisti-
nės portalą, kur bus derinamos 
pris tatymo sąlygos, įvykdomas 
apmokėjimas, ir ryšio priemonė-
mis bus suteikiama vaistininko 
konsultacija.

Taip įgyvendinta nuotoli-
nė prekyba receptiniais vaistais 
ir kompensuojamosiomis MPP 
užtikrins saugų paciento tapa-
tybės nustatymą, asmens duo-
menų saugumą bei sąžiningą 
vaistinių konkurenciją. Pacien-
tų organizacijos itin palankiai 
įvertino pasiūlytą modelį ir ti-
kisi, kad įgyvendinus jį pacien-

Receptinius vaistus ir medicinos pagalbos 
priemones bus galima įsigyti internetu

Konsultuojame, 
komentuojame

Niekas nenuneigs, kad plaukų 
grožiui ir vešlumui nema-

žą poveikį daro kosmetikos prie-
monės, tačiau vien jomis norimų 
rezultatų sunku pasiekti. Kur kas 
dažniau tenka plaukams padėti iš 
vidaus, pvz., koreguojant mitybą. 
Plaukų grožis ir sveikata priklau-
so net ir nuo tokių įgimtų daly-
kų, kaip jų spalva: šviesiaplaukiai 
žmonės turi daugiausiai plau-
kų – maždaug 140 tūkst., tamsia-
plaukiai – 110 tūkst., juodaplau-
kiai – 85 tūkst., rausvaplaukiai – 
80 tūkst. Beje, šviesūs plaukai 
būna plonesni, tamsūs – stores-
ni, kietumu ir standumu pasižy-
mi rausvi plaukai. Nors senatvėje 
plaukai suplonėja (ir išretėja), ta-
čiau neseniai pražilę plaukai bū-
na ir storesni, ir stipresni už prieš 
tai buvusios spalvos plaukus. 

Kodėl slenka plaukai? 
Vidutinis plauko amžius – 2–4 

metai, per mėnesį suaugusiojo 
žmogaus plaukai paauga 1–1,5 cm, 
per metus – daugiausia iki 15 cm. 
Dieną plaukai auga greičiau negu 
naktį, pavasarį ir vasarą – greičiau 
negu rudenį ir žiemą,

Kodėl slenka plaukai arba kas 
sukelia plikimą, šiandieninė me-
dicina yra įvardijusi apie 600 įvai-
rių priežasčių. Paskaičiuota, kad 
su plaukų slinkimu ir plikimu pa-
saulyje susiduria 38 % moterų. 

Plaukų slinkimo priežastys:
 paveldėjimas, 
 organizmo senėjimas, 
 mažakraujystė dėl geležies 

stygiaus, kai kurių vitaminų ir 
mineralų stoka arba per didelis 
jų kiekis (pvz., vitamino A), bal-
tymų trūkumas, 
  apsinuodijimas maisto 

produktais arba sunkiųjų meta-
lų druskomis, 
  suliesėjimas per labai 

trumpą laiką,
 nusilpęs imunitetas, nėš-

tumas, problemiška žarnyno ar-
ba apskritai virškinimo sistema, 
kepenų uždegimas, sumažėjęs 
skydliaukės aktyvumas, vyriškų 

hormonų moters organizme per-
teklius (dėl ligos), stuburo ligos – 
skoliozė (stuburo išlinkimas į šo-
ną), lordozė (stuburo išlinkimas 
į priekį), osteochondrozė (ypač 
stuburo kaklinės dalies), stiprus 
emocinis stresas (pvz., artimojo 
mirtis, sunki liga, namų netek-
tis ir t. t.), nervinė įtampa, karš-
čiavimas, kai kūno temperatūra 
būna aukštesnė kaip 390 C, stai-
gus persišaldymas,
 alkoholio, kai kurių vais-

tų raumenims vartojimas (varto-
ja sportininkai), antidepresantai, 
preparatai, reguliuojantys arterinį 
kraujospūdį, skystinantys kraują, 
hormoniniai vaistai nuo pastoji-
mo, taip pat kiti vaistai, turintys 
metotreksato, ličio ar ibuprofeno,
 vaistų perdozavimas, che-

moterapija (taikoma gydant on-
kologines ligas), oro ir vandens 
užterštumas, odos tuberkuliozė,
 labai ankštų galvos danga-

lų nešiojimas, nekokybiška plau-
kų kosmetika, apskritai netinka-
ma plaukų priežiūra, galvos odos 
ligos, dažnas naudojimasis fenu, 
plaukų dažymas, cheminis su-
šukavimas.

Kas ir kaip stabdo plaukų 
slinkimą

Vitaminas A stiprina plaukų 
šaknis, B grupės vitaminai ska-
tina augimą, vitaminai C, D, E, 
mineralai siera, kalcis stiprina 
plaukus, geležis maitina ir stiprina 
plaukų struktūrą, cinkas maitina 
plaukų struktūrą, gerina išvaizdą, 
selenas – skatina plaukų augimą.

Vitaminų šaltiniai ir kas 
trukdo juos įsisavinti

Vitaminas A: morkos, po-
midorai, kopūstai, špinatai, bro-
koliai, kitos žalios daržovės, 
abrikosai, menkės kepenys, žuvų 
taukai, kiaušiniai, pienas, grieti-
nėlė, grietinė, sviestas, fermen-
tinis sūris.

Trukdo įsisavinti: kai kurie 
antibiotikai, alkoholis, pernelyg 
mažas riebalų vartojimas.

Vitaminas B1: daugiausia 
jo yra varpinių grūdų sėleno-
se, daug jo yra miltuose, ypač 
sumaltuose su sėlenomis, alaus 
mielėse, kepenyse, inkstuose, 
mėsoje, piene, daržovėse, ypač 
ankštinėse kultūrose, riešutuose.

Trukdo įsisavinti: alkoholis, 
tab letės su siera, kai kurie anti-
biotikai, skrandžio rūgštį neutra-
lizuojančios priemonės, arbata, 
kava ir kai kurios kitos medžia-
gos. Vitaminas jautrus deguoniui, 
karščiui, silpnai rūgščiai terpei, 
suyra maistą laikant ir perdirbant.

Vitaminas B2: alaus mielės, 
lapinės daržovės, grikių kruo-
pos, kviečiai, mėsos, žuvies ir 
pieno produktai, kiaušiniai.

Trukdo įsisavinti: alkoholis, 
geriami preparatai nuo pastoji-
mo, tabletės su siera, antidepre-
santai ir kai kurie kiti vaistai. 
Vitaminas jautrus aukštai tem-
peratūrai ir šviesai.

Vitaminas B3: randamas vi-
suose gyvūniniuose ir augali-
niuose maisto produktuose, ypač 
daug jo yra mielėse ir avių ke-
penyse. Nemaži kiekiai randami 

kiaušiniuose, žaliuosiuose žirne-
liuose, ruginėje duonoje, jautie-
noje, piene, bulvėse.

Trukdo įsisavinti: alkoholis, 
vaistai su siera. Jo sumažėja per-
dirbant maisto produktus.

Vitaminas B6: nedideliais 
kiekiais randamas visose daržo-
vėse, žuvies, mėsos, pieno pro-
duktuose, kiaušiniuose, mielėse, 
miltuose, kepenyse.

Trukdo įsisavinti: rūkymas, 
alkoholis, kai kurie antibiotikai, 
geriamos tabletės nuo pastojimo, 
šarminė terpė. Vitaminas jautrus 
aukštai temperatūrai, šviesai, il-
gam laikymui. 

Vitaminas B12: nedideli kie-
kiai randami gyvūniniuose pro-
duktuose – kepenyse, inkstuose, 
širdyje, mėsoje, žuvyje, piene, 
kiaušiniuose, augaluose šio vi-
tamino beveik nėra.

Trukdo įsisavinti: skrandžio 
rūgštį neutralizuojančios prie-
monės, vidurius laisvinantys 
vaistai, geriami preparatams nuo 
pastojimo, alkoholis, antitrauku-
liniai vaistai. Vitaminas jautrus 
deguoniui, šviesai.

Vitaminas C: daug jo yra 
erškėtuogėse, šaltalankio uo-
gose, juoduosiuose serbentuo-
se, saldžiuosiuose pipiruose, 
kiek mažiau – kopūstuose, cit-
rusiniuose vaisiuose, braškėse, 
agrastuose, pomidoruose, bul-
vėse, kepenyse.

Trukdo įsisavinti: soda, geria-
mos tabletės nuo pastojimo, an-
titraukuliniai ir nuskausminan-
tys vaistai. Jautrus aukštai tem-
peratūrai, šviesai, deguoniui, va-
riniams ir geležiniams indams. 

Vitaminas D: randamas 
žuvų taukuose, ikruose, svies-
te, sūriuose, mėsoje, kiaušinio 
trynyje, riebioje Atlanto silkėje, 
menkės kepenyse, lašišoje, pie-
ne. Žmogaus organizme susida-
ro veikiant saulės spinduliams.

Trukdo įsisavinti: alkoholis, 
kai kurie antibiotikai, vidurius 
laisvinantys vaistai, kai kurie 
preparatai nuo pastojimo.

Vitaminas E: jo randama 
daugelyje augalinių produktų, 
ypač aliejuose, grūduose, žir-
niuose, grikių kruopose, kuku-

rūzuose, sojoje, kiaušinio tryny-
je, pieno produktuose, mėsoje.

Trukdo įsisavinti: vidurius lais-
vinantys vaistai. Jautrus meta-
lams, karščiui, deguoniui, šalčiui. 

Mineralų šaltiniai ir kas 
trukdo juos įsisavinti

Geležis: jautiena, paukštiena, 
žuvis, kiaušinio trynys, ankštiniai 
augalai, avižiniai dribsniai, rie-
šutai, grūdų produktai, vyšnios, 
obuoliai, slyvos, lapinės daržovės.

Trukdo įsisavinti: antibioti-
kai, vaistai nuo podagros, skran-
džio rūgštį neutralizuojančios 
priemonės, kodeinas, morfinas, 
analgetikai (aspirinas), maisto 
papildai su kalciu, dideli kiekiai 
arbatos ir kavos.

Cinkas: mėsa, sūris, kruo-
pos, pupos, riešutai, jautiena, 
kalakutiena, vėžiagyviai, mo-
liuskai (austrės, krevetės, oma-
rai), kiaušiniai.

Trukdo įsisavinti: alkoholis, 
kai kurie šlapimą varantys vais-
tai, tabletės nuo pastojimo, pa-
kaitinė hormonų terapija, dideli 
kiekiai arbatos, kavos.

Siera: mėsos, pieno produk-
tai, ankštiniai, grūdiniai pro-
duktai.

Trukdo įsisavinti: nenustatyta.
Kalcis: pienas ir pieno pro-

duktai (ypač varškė), nemažai 
kalcio turi sūriai, rupaus ma-
limo ruginiai miltai, kiek ma-
žiau – kiaušinio trynys, kopūs-
tai, petražolės, brokoliai, šviežios 
daržovių ir vaisių sultys, įvairios 
kruopos, migdolai, mėsa.

Trukdo įsisavinti: piktnau-
džiavimas druska, baltymais, 
fosforo turinčiais produktais 
(kakavos milteliai, juodoji arba-
ta, fermentiniai sūriai, kiaulių 
kepenys, varškė, džiovinti gry-
bai, krienai, žalieji žirneliai, pu-
pos, pupelės, kai kurios žuvys, 
kiaušinio trynys, jautiena), rūgš-
tynės, rabarbarai, antibiotikai, 
kai kurie preparatai, varantys 
šlapimą, laisvinantys vidurius.

Selenas: grūdai, mėsa, tunas, 
riešutai (ypač braziliški), kiauši-
niai, vištiena.

Trukdo įsisavinti: nenustatyta.
Romualdas OGINSKAS

Kaip 
sustiprinti 

plaukus
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Protezai vaikams skiriami 
nuo 6 mėnesių. Manoma, kad 
anksti pritaikius protezą išven-
giama kūno disproporcijos – 
tai dažnai pasitaiko nenešiojant 
protezo. Be to, vaikui formuoja-
si įprotis naudotis 2 rankomis – 
su protezu jis intuityviai pasire-
mia šliauždamas, imdamas daik-
tus ar pan. Tinkamai parinktas 
protezas – labai svarbus ir gerai 
psichologinei savijautai ateityje. 
Pasak prof. L. Hermansson, ma-
ži vaikai į protezus reaguoja la-
bai natūraliai ir lengvai pripranta 
prie jų kaip prie savo kūno da-
lies. Nuo mažumės nešiojantys 
protezą žmonės paauglystėje ir 
užaugę jį jaučia kaip savo kūno 
dalį ir nesijaučia kuo nors besi-
skiriantys iš kitų. Jau nuo 3 me-
tų vaikams pritaikomi mioelek-
troniniai protezai.

Protezai – pagal žmogaus 
poreikį

L. Hermansson pasakoja, kad 
protezų yra labai įvairių: vie-
ni atlieka estetinę funkciją, ki-
ti orientuoti į praktinę pusę. Jau 
dabar Švedijoje nieko nestebina 
mio elektroniniai protezai – jais 
naudojantis galima daiktus su-
imti (plaštaka valdoma rankos 
raumenų impulsais). Taip pat 
maždaug 10 žmonių per me-
tus išduodami bioniniai prote-
zai, kurių kaina siekia 50 tūkst. 
eurų. Jais galima ne tik suim-
ti daiktus, bet ir valdyti liečia-
muosius ekranus. 

Profesorė L. Hermansson pa-
brėžia, kad parenkant protezus, 
atsižvelgiama į žmogaus porei-
kius, domimasi, ką jis veikia – 
vieniems svarbu estetika, kiti 
nori važiuoti dviračiu, šokinė-
ti, verti vėrinius ar pan. Pagal 
tai nusprendžiama, kokį prote-
zą žmogui parinkti.

Gali būti skiriama ir keletas 
skirtingų protezų. Pavyzdžiui, 
jei žmogus nori sportuoti, gro-
ti gitara ar pan., jam bus paga-
mintas specialus protezas. Ži-
noma, tai negali būti trumpa-
laikė užgaida – pirmiausia bū-
tina įrodyti, kad jo tikrai reikia. 

Vaikai turi ir po atsarginę „ran-
ką“, jei pirmoji kartais sulūžtų. 
Norint gauti bioninį protezą tai 
pat reikia įrodyti, kad jis tikrai 
reikalingas. 

Paties protezo keisti nesku-
bama, tačiau jo dalys – pavyz-
džiui, pirštinės, gali būti keičia-
mos pagal poreikį – jei suply-
šo, pakeitė spalvą ar pan. Taip 
pat protezas gali būti atnaujina-
mas, jei gamintojas pasiūlo nau-
ją technologiją. Leidžiama pa-
sirinkti norimą protezo dizai-
ną – paauglė kojai pasirinko sa-
vo mėgstamos suknelės medžia-
gą, o kelerių metų berniukui pa-
tiko senio besmegenio piešinys. 

Pagalba – vienoje vietoje 
Erebru ligoninės ortopedi-

jos centre teikiama visa reika-
linga pagalba. Čia ne tik gydo-
ma, atliekamos operacijos, bet 
ir gaminami, pritaikomi prote-
zai. Žinoma, jų dalys užsako-
mos iš žinomų, patikimų firmų. 
Kiekvieną kartą, parinkus naują 
protezą, žmogus kurį laiką pasi-
lieka ligoninėje, kur su juo dirba 
ergoterapeutas, kineziterapeutas 
ir kiti specialistai pagal poreikį. 
Juk duoti naują protezą ir išleisti 
žmogų neapmokius naudotis vi-
somis jo galimybėmis – tas pats, 
kaip išmesti pinigus į balą – įsi-
tikinusi prof. L. Hermansson. 
Ypač daug pastangų reikia no-

rint išmokti naudotis bioniniais 
protezais. Profesorė sako kito-
se šalyse mačiusi, kad žmonės 
gauna šiuos labai brangius pro-
tezus ir nenaudoja jų, nes nemo-
ka to daryti. 

Vėliau žmogus į centrą at-
vyksta dar ne kartą – stebima, 
kaip jam sekasi, kokia jo pažan-
ga. Iš pradžių – kas 2 savaites, 
paskui kas mėnesį, o vėliau – 
gal ir kas keletą metų, priklau-
somai nuo situacijos. Tiesa, er-
goterapeuto, kineziterapeuto ir 
kitų specialistų pagalba teikia-
ma ir ten, kur žmogus gyvena. 

„Mūsų ortopedijos centre 
nuolat lankosi apie 500 žmo-
nių, pusė iš jų – vaikai. Dau-
geliui žmonių centras yra tapęs 
vos ne antrais namais. Tarp mū-
sų ir jų šeimų užsimezga ryšys. 
Jie jaučia, kad mes tikrai palai-
kome juos“, – sako centro ergo-
terapeutė Katrin Eriksson. Šve-
dijoje yra 3 konsultaciniai or-
topedijos centrai: Stokholme, 
Goteberge ir Erebru. Pastarojo 
specializacija – vaikai, todėl čia 
atvyksta daugelis galūnių netu-
rinčių Švedijos mažylių. Užau-
gę jie gali pasirinkti arčiau na-
mų esančias privačias ortopedi-
jos įmones, tačiau daugelis grįž-
ta čia. Šiame centre atliekami ir 
moksliniai tyrimai, stengiamasi 
nuolat gerinti pagalbą galūnių 
neturintiems žmonėms. 

Centras protezus naudojan-
tiems vaikams vasarą organi-
zuoja stovyklas, kuriose jie mo-
komi kasdienių buities dalykų 
(užsirišti batų raištelius, gamin-
ti maistą, tvarkytis), taip pat jie 
pamato, kaip su kasdieniais iš-
šūkiais susitvarko tokių pat, kaip 
jų, problemų turintys žmonės. 
L. Hermansson įsitikinusi, kad 
tai labai svarbu siekiant geres-
nės šių vaikų socializacijos. Už 
šias stovyklas sumokama svei-
katos apsaugos sistemos lėšomis. 

Lietuvoje turime ko 
pasimokyti 

Erebru universitetinės ligo-
ninės Ortopedijos centre ap-
silankiusi Lietuvos neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Jelena 

Ivančenko sako, kad iš Švedijos 
galime daug pasimokyti. „Svar-
biausia tai, kad jie parinkdami 
protezą esminiais laiko žmogaus 
poreikius. Pas mus niekada ne-
klausiama, ką žmogus veiks su 
savo protezu – visada yra paren-
kamas tipinis. O juk aktyviam, 
sportuojančiam žmogui gali rei-
kėti visai ko kito.“

Pasak J. Ivančenko, mūsų ga-
limybes labai riboja kaina – šiuo 
metu už paprastą rankos protezą 
valstybė kompensuoja ne dau-
giau kaip 950 eurų, o pirštinės 
keičiamos 2 kartus per 4 metus. 
„Žinoma, tenka apgailestauti dėl 
per mažos sumos, skiriamos pro-
tezams, bet svarbiausia – turime 
keisti požiūrį. Labai svarbu su-
prasti, kad protezas – ne tik este-
tika, bet ir sveikas kūnas, dides-
nės savarankiškumo galimybės, 
geresnė psichologinė savijauta. 
Todėl reikia, kad protezai būtų 
skiriami kuo jaunesniame am-
žiuje“, – sako Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė. Jos teigimu, 
pas mus dar daug žmonių iš viso 
nenešioja rankų protezų, nes ne-
mato prasmės. Visai kas kita būtų, 
jei, be įprasto, jie galėtų pasirinkti 
mioelektroninį ar bioninį prote-
zą. Be to, turėtų būti daugiau dė-
mesio skiriama reabilitacijai gavus 
protezą. Juk ne viskas susiveda į 
protezą – padirbėjus su ergotera-
peutu, kineziterapeutu, kartais – 
ir psichologu žmogus galėtų tapti 
daug savarankiškesnis. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės nuotr.

„Darbo kodeksas numato 
galimybę nutraukti darbo su-
tartį darbdavio valia. Dėl ko-
kių priežasčių galima atleis-
ti darbuotoją šiuo pagrindu? 
Ar būtina nurodyti atleidimo 
priežastį? Ar galima šiuo pa-
grindu atleisti negalią turintį 
asmenį?“ – teiraujasi „Bičiu-
lystės“ skaitytojas. 

Atsako Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos teisininkė Evelina Kel-
melienė.

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs 
LR darbo kodeksas (DK) įtvir-
tino naują darbuotojų atleidimo 
pagrindą – darbo sutarties nu-
traukimą darbdavio valia.  DK 
59 str. 1 d. nustato, kad darbda-
vys turi teisę nutraukti darbo su-
tartį su darbuotoju įspėjęs prieš 
tris darbo dienas ir sumokėjęs 

ne mažesnę kaip šešių mėnesių 
jo vidutinio darbo užmokesčio 
dydžio išeitinę išmoką.

Kaip jau supratote, buvo 
įtvirtintas naujas darbo santykių 
teisinis reglamentavimas, gali-
mybė darbdaviui lanksčiau nu-
traukti darbo santykius su dar-
buotoju išmokant didesnę išei-
tinę išmoką. Viena iš būtinųjų 
sąlygų nutraukiant darbo sutartį 
darbdavio valia – nurodyti prie-
žastį. Konkrečiai kalbant apie 
darbuotojo atleidimą pagal DK 
59 str. 1 d. nereiškia, kad darbo 
sutartis gali būti nutraukta dėl 
bet kokių priežasčių, šiuo atve-
ju darbdaviui svarbu įrodyti, kad 
pareigų vykdymo trūkumai nu-
lemti ne dalykinių žinių, gebėji-
mų stokos, bet asmeninio elge-

sio (charakterio savybių, susiju-
sių su darbu, kolektyvo nariais, 
darbine atmosfera, kurios pasi-
reiškia netinkamu darbuotojo el-
gesiu), kad toks elgesys buvo be-
sikartojantis. 

Svarbu paminėti ir tai, kad 
pagal šį straipsnį atleisti darbuo-
tojo negali tam tikrų teisinių for-
mų juridiniai asmenys – valsty-
bės ar savivaldybės institucijos 
ar įstaigos, išlaikomos iš valsty-
bės ar savivaldybės biudžeto bei 
iš valstybės įsteigtų fondų lėšų, 
taip pat valstybės ir savivaldy-
bės įmonės, viešosios įstaigos, 
kurių savininkė yra valstybė ar 
savivaldybė.

DK 59 str. 2 dalis draudžia 
darbuotoją atleisti iš darbo darb-
davio valia, kai atleidimo pag-

rindas yra darbuotojo perse-
kiojimas dėl dalyvavimo gin-
če prieš darbdavį ar dėl diskri-
minacijos. Darbo sutartis šio 
straipsnio pag rindu negali būti 
nutraukta dėl dalyvavimo byloje 
prieš darbdavį, kaltinamą teisės 
pažeidimais, taip pat dėl kreipi-
mosi į administracinius organus 
dėl lyties, seksualinės orientaci-
jos, rasės, tautybės, kalbos, kil-
mės, pilietybės ir socialinės pa-
dėties, tikėjimo, santuokinės ir 
šeiminės padėties, ketinimo tu-
rėti vaiką (vaikų), įsitikinimų ar 
pažiūrų, priklausomybės politi-
nėms partijoms ir asociacijoms, 
amžiaus ar kitų diskriminaci-
nių motyvų.

Beje, šiuo pagrindu galima 
atleisti ir negalią turintį asme-

nį. Šis DK straipsnis galioja vi-
siems. Svarbu, kad darbuoto-
jas (su negalia taip pat) žinotų, 
kokia išmoka jam priklauso ir 
kad turi būti nurodyta atleidi-
mo priežastis. 

Noriu pažymėti, kad pateik-
ta informacija yra bendro pobū-
džio ir nelaikytina individualiai 
pritaikoma kiekvienam atvejui. 
Konkrečios situacijos aplinky-
bės ar pasikeitęs teisinis regu-
liavimas gali lemti kitokį teisi-
nį vertinimą bei atsakymą. No-
rėdami gauti nemokamą indi-
vidualią konsultaciją, užduokite 
klausimą el.paštu teise@drau-
gija.lt ar telefonu 8 615 46332 
arba užsiregistruokite į susiti-
kimą Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos biure Vilniuje. 

Ar gali darbdavys atleisti iš anksto neįspėjęs?

Protezas – ne tik estetikai, bet ir 
geresnei psichologinei savijautai

Klausėte–atsakome

(atkelta iš 1 psl.)

Protezo dizainas parenkamas pagal kiekvieno poreikius.
Bioninis protezas atveria didžiules galimybes, tačiau 
prieinamas ne kiekvienam. 

Erebru ligoninės Ortopedijos centre įsikūrusios dirbtuvės. 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30, 
8.30 – žinios, orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, lapkričio 25 d. 
09:20 Senis. N-7. 378 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/11 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 70 
s. 12:00 Beatos virtuvė. (subtitruota, 
kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 
Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 16:35 
Kūrybingumo mokykla. 16:45 Prem-
jera. Ponių rojus. N-7. 199 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Vartotojų kontro-
lė. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Ti-
krasis genijus. N-7. 2 s. 23:45 Komi-
saras Reksas. N-7. 70 s. (kart.). 00:30 
Klausimėlis. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Savaitė. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio ži-
nios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Tikrasis genijus. N-7. 2 s. (kart.). 
04:50 Kūrybingumo mokykla. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių 
rojus. N-7. 199 s. (kart.).

Antradienis, lapkričio 26 d. 
09:20 Senis. N-7. 379 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 3. 
N-7. 3/12 s. 11:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 71 s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Ke-
no Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 La-
ba diena, Lietuva. 16:35 Kūrybingu-
mo mokykla. 16:45 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 200 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite dak-
taro. 19:30 (Ne)emigrantai. (subti-
truota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė eks-
pedicija. (subtitruota). 22:30 Dvira-
čio žinios. 23:00 Premjera. Apgavikai 
1. N-14. 2 s. 23:45 Komisaras Reksas. 
N-7. 71 s. (kart.). 00:30 Tėčio reikalai. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Neužmiršti. 12 d. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Dvi-
račio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Apgavikai 1. N-14. 2 s. 
(kart.). 04:50 Kūrybingumo moky-
kla. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N-7. 200 s. (kart.).

trečiadienis, lapkričio 27 d. 
09:20 Senis. N-7. 380 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 3. 
N-7. 3/13 s. 11:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 72 s. 12:00 Vartotojų kontro-
lė. (subtitruota, kart.). 13:00 Klaus-
kite daktaro. 13:58 Loterija „Keno 
Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 La-
ba diena, Lietuva. 16:35 Kūrybingu-
mo mokykla. 16:45 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 201 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruo-
ta). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Ypatingas būrys. (subtitruota). 
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premje-
ra. Apgavikai 1. N-14. 3 s. 23:45 Komi-
saras Reksas. N-7. 72 s. (kart.). 00:30 
Bloga mergaitė. 27 s. (su garsiniu 
vaizdavimu). (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Stilius. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Apgavikai 1. N-14. 
3 s. (kart.). 04:50 Kūrybingumo mo-
kykla. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N-7. 201 s. (kart.).

ketvirtadienis, lapkričio 28 d.
09:20 Senis. N-7. 381 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/14 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 
73 s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subti-
truota, kart.). 13:00 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba die-

na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lie-
tuva. 16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. Ponių rojus. N-7. 202 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Daik-
tų istorijos. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Gyvenk be sko-
lų. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 Išti-
kimybė. N-14. 2 s. 23:45 Komisaras 
Reksas. N-7. 73 s. (kart.). 00:30 Blo-
ga mergaitė. 28 s. (su garsiniu vaiz-
davimu). (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Vakaras su Edita. 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Ištikimybė. N-14. 2 
s. (kart.). 04:50 Kūrybingumo moky-
kla. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N-7. 202 s. (kart.).

Penktadienis, lapkričio 29 d. 
09:20 Senis. N-7. 382 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/15 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 
74 s. 12:00 Gyvenimo spalvos (sub-
titruota, kart.). 13:00 Ypatingas bū-
rys. (subtitruota, kart.). 13:58 Lote-
rija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:20 Laba diena, Lietuva. 16:35 Kū-
rybingumo mokykla. 16:45 Premje-
ra. Ponių rojus. N-7. 203 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Visi 
kalba. 19:30 Beatos virtuvė. (subti-
truota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:55 
Kazino „Royale“ (2006). N-14. 01:15 
Ištikimas vyras. N-14. 02:45 Klausi-
mėlis. 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Šventadie-
nio mintys. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Beatos virtuvė. (subti-
truota, kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N-7. 203 s. (kart.).

Šeštadienis, lapkričio 30 d. 
06:05 Daiktų istorijos. (kart.). 

07:00 Mūšio laukas. 07:30 Premjera. 
Diena, kai mano tėtis virto krūmu. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 Ži-
nios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietu-
va. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas ry-
tas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Operacija 
„Šimpanziukai“. 1 d. Stebuklai pra-
sideda. (subtitruota). 12:55 Pasau-
lio dokumentika. Neįtikėtinos gy-
vūnų draugystės 4. 4/3 d. (subtitruo-
ta). 13:50 Džesika Flečer 9. N-7. 9/20, 
9/21 s. 15:28 Loterija „Keno Loto“. 
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.). 18:00 Šventinis kon-
certas „Kosminės Kalėdos Kaune“. 
Eglutės įžiebimo tiesioginė translia-
cija iš Kauno Rotušės aikštės. 19:30 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. Orai. 21:00 Šok su žvaigž-
de. 23:10 Smūgis žemiau juostos 
2. N-14. (subtitruota). 00:50 Kazino 
„Royale“ (2006). N-14. (kart.). 03:10 
Benamė istorija. (kart.). 04:05 Klau-
simėlis. (kart.). 04:30 Diena, kai ma-
no tėtis virto krūmu. (kart.).

Sekmadienis, gruodžio 1 d. 
06:05 Nacionalinė ekspedici-

ja. (subtitruota, kart.). 07:00 Šven-
tadienio mintys. 07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 08:30 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. 09:00 Pasa-
ka apie Pažadėtąją žemę. 10:00 Gus-
tavo enciklopedija. (subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vai-
kai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Že-
mės gamtos stebuklai 2. 1 s. (subti-
truota). 12:55 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Serengetis. 4 d. Nesė-
kmės. (subtitruota). 13:45 Puaro. N-7. 
2/5, 2/6 s. 15:28 Loterija „Keno Loto“. 
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 15:45 Istorijos detektyvai. 
(subtitruota). 16:30 Gyvenk be sko-
lų. (kart.). 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 Duokim 
garo! 19:30 Savaitė. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Savai-
tė su „Dviračio žiniomis“. 21:30 Bloga 
mergaitė. 29, 30 s. (su garsiniu vaiz-
davimu). 22:30 Super Džonis. 23:55 
Meilės jūra. N-14. 01:50 Pasaulio do-
kumentika. Žemės gamtos stebuklai 
2. 1 s. (subtitruota, kart.). 02:40 Pa-
saulio dokumentika. Serengetis. 4 d. 
Nesėkmės. (subtitruota, kart.). 03:30 
Klausimėlis. 03:45 Šventadienio 
mintys. (kart.). 04:15 Smūgis žemiau 
juostos 2. N-14. (subtitruota, kart.).

tV3
Pirmadienis, lapkričio 25 d. 
00:35. Šelmis-1. Žvaigždžių ka-

rų istorija (kart.). 02:55. Pjūklo ketera 
(kart.). 06:10. Televitrina 3. 06:25. Ker-
šytojų komanda 1, 29. 06:55. Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą 1, 160. 07:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 69. 07:55. 
Svajonių sodai (kart.) 10. 08:55. Meilės 
sūkuryje 3186. 10:00. Meilės simfonija 
1, 106. 11:00. Meilės simfonija 1, 107. 
12:00. Atsargiai! Merginos 2, 27. 12:30. 
Atsargiai! Merginos 2, 28. 13:00. Pa-
žadėtoji 7, 2242. 13:30. Pažadėtoji 7, 
2243. 14:00. Pažadėtoji 7, 2244. 14:30. 
Pažadėtoji 7, 2245. 15:00. Simpsonai 
29, 15. 15:30. Simpsonai 29, 16. 16:00. 
TV3 žinios 234. 16:25. TV3 orai 234. 
16:30. TV Pagalba 14, 60. 18:30. TV3 
žinios 329. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 329. 19:30. Namas 2, 13. 20:30. 
Moterys meluoja geriau 12, 43. 21:00. 
TV3 vakaro žinios 187. 21:52. TV3 spor-
tas 1. 21:57. TV3 orai 187. 22:00. Kobra 
11 23, 13. 23:00. Karaliaus vardu 3. Pa-
skutinė misija.

Antradienis, lapkričio 26 d. 
00:50. Rezidentas 2, 17. 01:40. 

Pasitikėjimas 1, 4. 02:40. Ekstrasen-
sai tiria 6, 107. 04:05. Kietuoliai 1, 
21. 04:30. Rezidentas (kart.) 2, 17. 
05:15. Atsargiai! Merginos (kart.) 2, 
27. 05:40. Atsargiai! Merginos (kart.) 
2, 28. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Ker-
šytojų komanda 1, 30. 06:55. Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą 1, 161. 07:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 70. 07:55. 
Namas (kart.) 2, 13. 08:55. Meilės sū-
kuryje 3187. 10:00. Meilės simfoni-
ja 1, 108. 11:00. Meilės simfonija 1, 
109. 12:00. Atsargiai! Merginos 2, 29. 
12:30. Atsargiai! Merginos 2, 30. 13:00. 
Pažadėtoji 7, 2246. 13:30. Pažadėto-
ji 7, 2247. 14:00. Pažadėtoji 7, 2248. 
14:30. Simpsonai 29, 17. 15:00. Simp-
sonai 29, 18. 15:30. Simpsonai 29, 19. 
16:00. TV3 žinios 235. 16:25. TV3 orai 
235. 16:30. TV Pagalba 14, 61. 18:30. 
TV3 žinios 330. 19:22. TV3 sportas 1. 
19:27. TV3 orai 330. 19:30. Prieš sro-
vę 19, 13. 20:30. Moterys meluoja ge-
riau 12, 44. 21:00. TV3 vakaro žinios 
188. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 
orai 188. 22:00. Titanas. 23:55. Skubi 
pagalba 1, 8.

trečiadienis, lapkričio 27 d. 
00:55. Rezidentas 2, 18. 01:45. Pa-

sitikėjimas 1, 5. 02:40. Ekstrasensai ti-
ria 6, 108. 04:05. Skubi pagalba (kart.) 
1, 8. 04:55. Atsargiai! Merginos (kart.) 
2, 29. 05:25. Atsargiai! Merginos (kart.) 
2, 30. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Ker-
šytojų komanda 1, 31. 06:55. Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą 1, 162. 07:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 71. 07:55. 
Prieš srovę (kart.) 19, 13. 08:55. Meilės 
sūkuryje 3188. 10:00. Meilės simfoni-
ja 1, 110. 11:00. Meilės simfonija 1, 111. 
12:00. Atsargiai! Merginos 2, 31. 12:30. 
Atsargiai! Merginos 2, 32. 13:00.  Par-
duotas gyvenimas 1, 1. 13:30.  Parduo-
tas gyvenimas 1, 2. 14:00.  Parduotas 
gyvenimas 1, 3. 14:30.  Parduotas gy-
venimas 1, 4. 15:00. Simpsonai 29, 20. 
15:30. Simpsonai 29, 21. 16:00. TV3 
žinios 236. 16:25. TV3 orai 236. 16:30. 
TV Pagalba 14, 62. 18:30. TV3 žinios 
331. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 
orai 331. 19:30. Gero vakaro šou 6, 
13. 20:30. Moterys meluoja geriau 
12, 45. 21:00. TV3 vakaro žinios 189. 
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 
189. 22:00. Paskutinė riba. 22:25. Vi-
kinglotto 48.

ketvirtadienis, lapkričio 28 d. 
00:00. Skubi pagalba 1, 9. 01:00. 

Rezidentas 2, 19. 01:55. Pasitikėjimas 
1, 6. 02:55. Ekstrasensai tiria 6, 109. 
04:25. Skubi pagalba (kart.) 1, 9. 05:10. 
Atsargiai! Merginos (kart.) 2, 31. 05:35. 
Atsargiai! Merginos (kart.) 2, 32. 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Keršytojų koman-
da 1, 32. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 1, 163. 07:25. Kempiniukas 
Plačiakelnis 1, 72. 07:55. Gero vaka-
ro šou (kart.) 6, 13. 08:55. Meilės sū-
kuryje 3189. 10:00. Meilės simfonija 
1, 112. 11:00. Meilės simfonija 1, 113. 
12:00. Atsargiai! Merginos 2, 33. 12:30. 
Atsargiai! Merginos 2, 34. 13:00.  Par-
duotas gyvenimas 1, 5. 13:30.  Parduo-
tas gyvenimas 1, 6. 14:00.  Parduotas 
gyvenimas 1, 7. 14:30.  Parduotas gy-
venimas 1, 8. 15:00. Simpsonai 30, 1. 
15:30. Simpsonai 30, 2. 16:00. TV3 ži-
nios 237. 16:25. TV3 orai 237. 16:30. TV 
Pagalba 14, 63. 18:30. TV3 žinios 332. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
332. 19:30. Farai 13, 13. 20:30. Mote-
rys meluoja geriau 12, 46. 21:00. TV3 
vakaro žinios 190. 21:52. TV3 sportas 
1. 21:57. TV3 orai 190. 22:00. Kietas rie-
šutėlis. Kerštas su kaupu.

Penktadienis, lapkričio 29 d. 
00:35. Skubi pagalba 1, 10. 01:25. 

Rezidentas 2, 20. 02:15. Pasitikėjimas 1, 
7. 03:15. Ekstrasensai tiria 6, 110. 04:40. 
Kietuoliai 1, 22. 05:05. Atsargiai! Mer-

Lnk
Pirmadienis, lapkričio 25 d. 
06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1211). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1212). N-7. 07:00 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1213). N-7. 07:30 „Tomo 
ir Džerio šou“ (8). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (83). N-7. 08:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (84). N-7. 09:55 
Gyvūnų pasaulis (kart.). N-7. 10:25 
„Rozenheimo policija“ (22). N-7. 11:25 
KK2 penktadienis (kart.). N-7. 13:00 
„Paskolinta meilė“ (91). 14:00 „Našlai-
tės“ (123). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (123). 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 
VIDO VIDeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki... 21:00 „Rimti reikalai 
2“ (48). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Spor-
tas. 22:27 Orai. 22:28 Telefoninė lote-
rija 1634. 22:30 VAKARO SEANSAS Kai 
svyla padai. N-14. 00:35 „Akloji zona“ 
(5). N-7. 01:30 Bado žaidynės. Straz-
das giesmininkas. 2 dalis (kart.). N-14.

Antradienis, lapkričio 26 d. 
06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1214). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1215). N-7. 07:00 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1216). N-7. 07:30 „Tomo 
ir Džerio šou“ (9). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (85). N-7. 08:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (86). N-7. 09:55 
„Rimti reikalai 2“ (48) (kart.). N-7. 10:25 
„Rozenheimo policija“ (23). N-7. 11:25 
„Supermamos“ (8). N-7. 12:00 Nuo... 
Iki... (kart.) 13:00 „Paskolinta meilė“ 
(92). 14:00 „Našlaitės“ (124). N-7. 15:00 
„Svajoklė“ (124). 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:30 VIDO VIDeO. N-7. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Bus visko. 21:00 „Rimti 
reikalai 2“ (49). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS Terminatorius. Išsigelbėjimas. 
N-14. 00:45 „Akloji zona“ (6). N-7. 01:40 
Kai svyla padai (kart.). N-14.

trečiadienis, lapkričio 27 d. 
06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1217). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1218). N-7. 07:00 „Mano gy-
venimo šviesa“ (1219). N-7. 07:30 „To-
mo ir Džerio šou“ (10). 07:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (87). N-7. 08:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (88). N-7. 
09:55 „Rimti reikalai 2“ (49) (kart.). N-7. 
10:25 „Rozenheimo policija“ (24). N-7. 
11:25 „Supermamos“ (9). N-7. 12:00 
Bus visko (kart.). 13:00 „PREMJERA 
Tik tu ir aš“ (1). 14:00 „Našlaitės“ (125). 

N-7. 15:00 „Svajoklė“ (125). 16:00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:30 VIDO VI-
DeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Gau-
dyk laiką. N-7. 21:00 „Rimti reikalai 2“ 
(50). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Prieš įstatymą. N-14. 00:35 
„Akloji zona“ (7). N-7. 01:30 Terminato-
rius. Išsigelbėjimas (kart.). N-14.

ketvirtadienis, lapkričio 28 d. 
06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1220). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1221). N-7. 07:00 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1222). N-7. 07:30 „Tomo 
ir Džerio šou“ (11). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (89). N-7. 08:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (90). N-7. 
09:55 „Rimti reikalai 2“ (50) (kart.). N-7. 
10:25 „Rozenheimo policija“ (25). N-7. 
11:25 „Supermamos“ (10). N-7. 12:00 
VIDO VIDeO. N-7. 13:00 „PREMJERA 
Tik tu ir aš“ (2). 13:30 „PREMJERA Tik 
tu ir aš“ (3). 14:00 „Našlaitės“ (126). 
N-7. 15:00 „Svajoklė“ (126). 16:00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:30 VIDO VI-
DeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Va-
landa su Rūta. 21:00 „Rimti reikalai 2“ 
(51). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas. N-7. 
00:50 „Akloji zona“ (8). N-7. 01:45 Prieš 
įstatymą (kart.). N-14. 03:25 Alchemija 
V. Asmeniškas kinas. Kauno kino fes-
tivalis 2010. 03:50 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Me-
nininkų portretai“.

Penktadienis, lapkričio 29 d. 
06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1223). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1224). N-7. 07:00 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1225). N-7. 07:30 „Tomo 
ir Džerio šou“ (12). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (91). N-7. 08:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (92). N-7. 09:55 
„Rimti reikalai 2“ (51) (kart.). N-7. 10:25 
„Rozenheimo policija“ (26). N-7. 11:25 
„Supermamos“ (11). N-7. 12:00 Valanda 
su Rūta (kart.). 13:00 „PREMJERA Tik tu 
ir aš“ (4). 13:30 „PREMJERA Tik tu ir aš“ 
(5). 14:00 „Našlaitės“ (127). N-7. 15:00 
„Svajoklė“ (127). 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:30 „Galiu rytoj“ (25). N-7. 
18:00 „Galiu rytoj“ (26). N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS 
HITAS Ekvalaizeris. N-14. 23:45 Misija 
„Neįmanoma“ 2. N-7. 02:05 Eilinis Džo. 
Kobros prisikėlimas (kart.). N-7.

Šeštadienis, lapkričio 30 d. 
06:40 „Tomo ir Džerio šou“ (11) 

(kart.). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ (5). 07:30 
„Šaunusis Skūbis-Dū“ (13). 07:55 „Po-
nas Bynas“ (18). 08:25 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“ (15). 08:55 „Ogis ir tarako-
nai“ (32). 09:05 KINO PUSRYČIAI To-
mas ir Džeris. Pasaka apie Spragtuką. 
10:05 Stebuklų namai. 11:50 Denis - 
grėsmė visuomenei. Kalėdos. 13:35 
Dzeusas ir Roksana. 15:35 Robotas ir 
Frenkas. N-7. 17:25 Kelionių panora-
ma. 17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Penas. Nuotykiai Nieka-
dos šalyje. 21:45 Suvaidink mano žmo-
ną. N-14. 00:05 Kietuolis Rodas. N-14. 
01:50 Ekvalaizeris (kart.). N-14.

Sekmadienis, gruodžio 1 d. 
06:50 „Tomo ir Džerio šou“ (12) 

(kart.). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (6). 07:40 
„Šaunusis Skūbis-Dū“ (14). 08:05 „Po-
nas Bynas“ (19). 08:35 „Tomo ir Dže-
rio nuotykiai“ (16). 09:00 Sveikatos 
namai. N-7. 09:55 KINO PUSRYČIAI 
Meškiukas Jogis. 11:30 „Ponas Bynas“ 
(3). N-7. 12:00 Mažius. N-7. 13:45 Pro-
vincialai Niujorke. N-7. 15:35 Policijos 
akademija 6. Miesto apgultis. 17:20 
Teleloto. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 Lietuvos balsas. 
21:45 Sąskaitininkas. N-14. 00:15 Mobi-
lusis. N-7. 02:05 Suvaidink mano žmo-
ną (kart.). N-14.

btV
Pirmadienis, lapkričio 25 d. 
06:05 „CSI. Majamis“ (1) (kart.). 

N-7. 07:00 „Mano virtuvė geriausia“ 
(48) (kart.). 09:15 „Stoties policija“ (21) 
(kart.). N-7. 10:15 „Paskutinis faras“ (24) 
(kart.). N-7. 11:10 „Daktaras Richteris“ 
(17) (kart.). N-7. 12:20 „Visa menanti“ 
(11). N-7. 13:20 „Mano virtuvė geriau-
sia“ (1). 14:55 „Stoties policija“ (22). N-7. 
16:00 „Paskutinis faras“ (25). N-7. 17:00 
Info diena. 17:30 „Daktaras Richteris“ 
(18). N-7. 18:35 „CSI. Majamis“ (2). N-7. 
19:30 „Jūrų pėstininkai“ (2). N-7. 20:30 
Oplia! N-7. 21:00 Operacija „Kardžuvė“. 
N-14. 23:05 Mirtinas ginklas 3 (kart.). 
N-14. 01:20 „Narkotikų prekeiviai“ (2) 
(kart.). N-14. 02:10 „Gyvi numirėliai“ 
(7) (kart.). N-14. 02:55 „Visa menanti“ 
(11) (kart.). N-7.

Antradienis, lapkričio 26 d. 
06:00 „CSI. Majamis“ (2) (kart.). 

N-7. 06:55 „Mano virtuvė geriausia“ 

ginos (kart.) 2, 33. 05:30. Atsargiai! 
Merginos (kart.) 2, 34. 06:10. Televitri-
na 3. 06:25. Keršytojų komanda 1, 33. 
06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
1, 164. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 
1, 73. 07:55. Farai (kart.) 13, 13. 08:55. 
Legendinės legendos 1, 11. 10:00. Mei-
lės simfonija 1, 114. 11:00. Meilės sim-
fonija 1, 115. 12:30. Atsargiai! Mergi-
nos 2, 35. 13:00.  Parduotas gyveni-
mas 1, 9. 13:30.  Parduotas gyvenimas 
1, 10. 14:00.  Parduotas gyvenimas 1, 
11. 14:30.  Parduotas gyvenimas 1, 12. 
15:00. Simpsonai 30, 3. 15:30. Simpso-
nai 30, 4. 16:00. TV3 žinios 238. 16:25. 
TV3 orai 238. 16:30. TV Pagalba 14, 
64. 18:30. TV3 žinios 333. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 333. 19:30. 
Paramos projekto „Išsipildymo akcija“ 
koncertas. 23:00. Geri metai.

Šeštadienis, lapkričio 30 d. 
01:20. Kietas riešutėlis. Kerštas 

su kaupu (kart.). 03:35. Titanas (kart.). 
05:10. Atsargiai! Merginos (kart.) 2, 
35. 06:15. Televitrina 3. 06:30. Ančiu-
kų istorijos (kart.) 1, 11. 07:00. Vėž-
liukai nindzės 1, 16. 07:30. Aladinas 
1, 142. 08:00. Ančiukų istorijos 1, 12. 
08:30. Virtuvės istorijos 10, 13. 09:00. 
Gardu Gardu 8, 13. 10:00. Būk sveikas! 
2, 13. 10:30. Penkių žvaigždučių būs-
tas 7, 13. 11:00. Misija: dirbame sau 
3, 11. 11:30. Mano pinigai 1, 5. 12:00. 
Baltoji iltis 2. Mitas apie baltąjį vilką. 
14:15. Paveldėtojai. 16:45. Ekstrasen-
sai. Stipriausių mūšis 1. 18:30. TV3 ži-
nios 334. 19:17. TV3 sportas 1. 19:22. 
TV3 orai 334. 19:25. Eurojackpot 48. 
19:30. Kalėdų eglės įžiebimo šventė 
Katedros aikštėje „Kalėdos sostinėjė 
2019“. 21:00. Turtuolis vargšas 2, 13. 
22:30. Šnipų tiltas.

Sekmadienis, gruodžio 1 d. 
01:20. Paskutinė riba (kart.). 

03:05. Geri metai (kart.). 05:45. Tele-
vitrina 3. 06:00. Sveikatos medis 6, 12. 
07:00. Vėžliukai nindzės 1, 17. 07:30. 
Aladinas 1, 143. 08:00. Ančiukų isto-
rijos 1, 13. 08:30. Svajonių ūkis 6, 11. 
09:00. La Maistas 1, 13. 10:00. Pasau-
lis pagal moteris 8, 13. 11:00. Svajonių 
sodai 11. 12:00. Robinzono Kruzo sala. 
13:50. Daktaras Dolitlis 4. Prezidento 
šuo. 15:40. Valgyk, žaisk, mylėk . 17:30. 
Visi mes žmonės 3, 13. 18:30. TV3 ži-
nios 335. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 335. 19:30. X Faktorius 7, 13. 
22:30. Septynios seserys.

Lrt
(1) (kart.). 08:25 „Stoties policija“ (22) 
(kart.). N-7. 09:25 „Paskutinis faras“ 
(25) (kart.). N-7. 10:25 „Daktaras Rich-
teris“ (18) (kart.). N-7. 11:35 „Jūrų pės-
tininkai“ (2) (kart.). N-7. 12:35 „Visa me-
nanti“ (12). N-7. 13:35 „Mano virtuvė 
geriausia“ (2). 14:55 „Stoties policija“ 
(23). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ (26). 
N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Daktaras 
Richteris“ (19). N-7. 18:35 „CSI. Maja-
mis“ (3). N-7. 19:30 „Jūrų pėstininkai“ 
(3). N-7. 20:30 Oplia! N-7. 21:00 Kovų 
meistras. N-14. 22:50 Operacija „Kar-
džuvė“ (kart.). N-14. 00:50 „Visa me-
nanti“ (12) (kart.). N-7. 01:40 „Detek-
tyvų istorijos“ (3). N-7.

trečiadienis, lapkričio 27 d. 
06:10 „CSI. Majamis“ (3) (kart.). 

N-7. 07:05 „Mano virtuvė geriausia“ 
(2) (kart.). 08:25 „Stoties policija“ (23) 
(kart.). N-7. 09:25 „Paskutinis faras“ 
(26) (kart.). N-7. 10:25 „Daktaras Rich-
teris“ (19) (kart.). N-7. 11:35 „Jūrų pės-
tininkai“ (3) (kart.). N-7. 12:35 „Visa me-
nanti“ (13). N-7. 13:35 „Mano virtuvė 
geriausia“ (3). 14:55 „Stoties policija“ 
(24). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ (27). 
N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Daktaras 
Richteris“ (20). N-7. 18:35 „CSI. Maja-
mis“ (4). N-7. 19:30 „Jūrų pėstininkai“ 
(4). N-7. 20:30 Oplia! N-7. 21:00 Pri-
siminti pavojinga. N-14. 23:25 Kovų 
meistras (kart.). N-14. 01:15 „Visa me-
nanti“ (13) (kart.). N-7. 02:05 „Detekty-
vų istorijos“ (4). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 28 d. 
06:10 „CSI. Majamis“ (4) (kart.). 

N-7. 07:05 „Mano virtuvė geriausia“ 
(3) (kart.). 08:25 „Stoties policija“ (24) 
(kart.). N-7. 09:25 „Paskutinis faras“ 
(27) (kart.). N-7. 10:25 „Daktaras Rich-
teris“ (20) (kart.). N-7. 11:35 „Jūrų pės-
tininkai“ (4) (kart.). N-7. 12:35 „Visa me-
nanti“ (1). N-7. 13:35 „Mano virtuvė ge-
riausia“ (4). 14:55 „Stoties policija“ (1). 
N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ (28). N-7. 
17:00 Info diena. 17:30 „Daktaras Rich-
teris“ (21). N-7. 18:30 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Lietkabelis - Rytas. 21:00 Ro-
meo turi mirti. N-14. 23:20 Prisiminti 
pavojinga (kart.). N-14. 01:40 „Visa me-
nanti“ (1) (kart.). N-7. 02:25 „Detektyvų 
istorijos“ (5). N-7.

Penktadienis, lapkričio 29 d. 
06:00 „Didieji gyvūnai. Pasku-

tiniai milžinai“ (2) (kart.). 07:00 „Ma-
no virtuvė geriausia“ (4) (kart.). 08:15 
„Stoties policija“ (1) (kart.). N-7. 09:15 
„Paskutinis faras“ (28) (kart.). N-7. 10:15 
„Daktaras Richteris“ (21) (kart.). N-7. 
11:25 „Nusikaltimų tyrėjai“ (3) (kart.). 
N-7. 12:35 „Visa menanti“ (2). N-7. 
13:35 „Mano virtuvė geriausia“ (5). 
14:55 „Stoties policija“ (2). N-7. 16:00 
„Paskutinis faras“ (29). N-7. 17:00 In-
fo diena. 17:30 „Daktaras Richteris“ 
(22). N-7. 18:35 „CSI. Majamis“ (5). N-7. 
19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (46) 
(Wrestling - RAW). N-7. 20:30 „Ame-
rikietiškos imtynės“ (46) (Wrestling - 
SmackDown). N-7. 21:30 Greitojo re-
agavimo būrys. N-14. 23:50 Romeo 
turi mirti (kart.). N-14. 02:00 „Visa me-
nanti“ (2) (kart.). N-7. 02:45 „Detekty-
vų istorijos“ (6). N-7.

Šeštadienis, lapkričio 30 d. 
06:30 Oplia! (kart.) N-7. 07:00 

Oplia! (kart.) N-7. 07:30 „Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas“ (48) (kart.). 
N-7. 08:30 Oplia! (kart.) N-7. 09:00 Svei-
katos kodas. 09:30 Sveikatos kodas 
televitrina. 10:05 „Varom!“ (13). N-7. 
10:35 „Didieji gyvūnai. Paskutiniai mil-
žinai“ (3). 11:40 „Lemtinga diena“ (2). 
12:45 „Džeimio ir Džimio kulinarinės 
dvikovos“ (7). 13:45 „Anthonis Bour-
dainas. Nepažįstami kraštai“ (8). N-7. 
14:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“ (49). N-7. 15:45 „Nusikalti-
mų tyrėjai“ (4). N-7. 17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Pieno žvaigždės - Liet-
kabelis. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 
MANO HEROJUS Mirtinas ginklas 4. 
N-14. 00:35 AŠTRUS KINAS Galutinis 
tikslas 5. N-14.

Sekmadienis, gruodžio 1 d. 
06:30 Galiūnai. Mačas Lietuva-

Latvija. Skuodas (kart.). 07:30 „Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ 
(49) (kart.). N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. Europos dvejetų taurė. 
Lazdijai. 10:05 „Varom!“ (14). N-7. 10:35 
„Laukinė karalystė“ (1). 11:40 „Lemtin-
ga diena“ (3). 12:45 „Džeimio ir Dži-
mio kulinarinės dvikovos“ (8). 13:45 
„Anthonis Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai“ (1). N-7. 14:45 „Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas“ (50). N-7. 
15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“ (5). N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Žal-
giris - Neptūnas. 19:30 Žandaras Niu-
jorke. N-7. 21:40 „Narkotikų prekeiviai“ 
(3). N-14. 22:45 „Gyvi numirėliai“ (8). 
N-14. 23:45 Greitojo reagavimo bū-
rys (kart.). N-14. 02:00 Galutinis tiks-
las 5 (kart.). N-14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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„Žiaurūs buvo tie kilometrai. Ne 
tiek fiziškai, kiek dvasiškai“, – 
prisipažino kartu su Honkongo 
atletu Ajmalu Samueliu „ATIR 
Global Erg“ iššūkį įveikęs para-
irkluotojas A. Navickas.

Kvietimo sudalyvauti neį-
prastame iššūkyje iš A. Samue-
lio lietuvis sulaukė vasarą. 

Pasak sportininko, pirmie-
ji 10 kilometrų nebuvo sunkūs. 
„Juos greitai įveikėme, tačiau vė-
liau išplaukėme į atvirus vande-
nis, kur salos nieko neužstojo ir 

mus pradėjo talžyti didelės ban-
gos, – pasakojo A. Navickas. – 
Tuomet pradėjau savęs klausinė-
ti „Ką aš čia darau?“

45 kilometrus Honkon-
go pakrante įgula įveikė per 7 
val. 35 minutes ir tapo pirmai-
siais parairkluotojais, įveiku-
siais iššūkį.

Po trumpo poilsio A. Na-
vickas pradės rengtis dar vie-
nam svarbiam iššūkiui – pava-
sarį laukia kova dėl kelialapio į 
Tokijo paralimpines žaidynes.

Parairkluotojas A. Navickas įveikė 
45 kilometrų iššūkį

Lietuvos irklavimo federacijos tinklalapyje www.lif.lt pasakoja-
ma apie parairkluotojo Augusto Navicko įveiktą iššūkį.

Egzotiškas kovotojas 
už gyvybę ir orumą

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Negalią turintis teologas iš 
Krokuvos neretai patenka į 
žiniasklaidos reportažus. Jo 
vardas „Bawer“ reiškia Per-
kūnas. Toks ir yra. Pasiry-
žęs dėl savo idėjų kovoti ir 
net lįsti į liūto nasrus.

kViečiame į LietuVos neįgaLiųjų sporto žaidynes!

Kauno miesto neįgaliųjų draugija kviečia į XII Lietuvos   
neįgaliųjų sporto žaidynes. Žaidynėse kviečiame dalyvauti  

įvairių negalių, bet kokio amžiaus žmones. 

Žaidynių dalyviai galės varžytis šiose sporto šakose:
šaškių ir šachmatų, bočios, smiginio, krepšinio 3x3,  

krepšinio baudų mėtymo, rankų lenkimo. Varžybų dalyviams bus  
leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip 2 sporto šakų varžybose. 

Žaidynių nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti diplomais 
ir medaliais. 

Žaidynės vyks 2019 m. gruodžio 13 d. Kauno r., Garliavoje, 
Vasario 16-osios g. 8, Sporto ir kultūros centre. Pradžia 12 val.

Visais rūpimais klausimais kreipkitės į žaidynių direktorių  
Igną Mačiuką (tel. 8 615 15504, el. p. ignas.maciukas@gmail.com).

Kviečiame aktyviai registruotis ir dalyvauti!

Afrikietį tėvą pakeitė dėdė 
Lešekas

Baveras Aondo-Akka gimė 
1985 metais Krokuvoje. Buvo 
pirmas vaikas lenkės ir nigerie-
čio šeimoje. Vėliau gimė Mhen, 
Tosia, Ikume, Iorliam ir Jadzia. 
Berniukams teko nigerietiški 
vardai, mergaitėms – lenkiški.

Pirmagimis kūdikystėje per-
sirgo gelta, kuri, laiku negydy-
ta, išsivystė į bakterinį smegenų 
dangalų uždegimą. Ši diagnozė 
tuo metu reiškė mirtį, tačiau Ba-
veras išsikapstė. Liko tik judėji-
mo negalia, kalbos sutrikimai. 
Tėvui nusibodo rūpintis dide-
le šeima, jis dingo. Laimė, dėdė 
Lešekas ėmė globoti jų šeimą ir 
ypač daug dėmesio skyrė silp-
nam ir ligotam Baverui.

Dėdė mokė Baverą būti ka-
taliku ir Lenkijos patriotu. Sėk-
los sėkmingai sukrito į dirvą, nes 
Baverui rūpėjo maištauti, kaip ir 
visiems paaugliams. Kiti šeimos 
nariai nebuvo nei katalikai, nei 
patriotai. Ak taip? Na, aš jums 
visiems parodysiu... Tas pasiprie-
šinimas padėjo jam bręsti.

Iš kur toks aktyvistas?
Neįgalus ir visai kitoks. Ar 

vaikystėje daug prisikentėjo? 
Anot Bavero, kaimynai chuliga-
nai nekibo. Gal dėl to, kad turėjo 
brolių, seserų? Nenorėjo prasi-
dėti. Pradžios mokykloje jautėsi 
kiek atstumtas, bet gimnazijoje 
rado daug draugų, o licėjuje ko-
ne pražydo. Dvejus metus vado-
vavo moksleivių savivaldai. Su-
organizavo hiphopo koncertą, o 
gautus pinigus panaudojo spor-
to salei įrengti, kurioje pastatė 
ir reabilitacinių įrenginių. Atra-
do, kad naudinga domėtis poli-
tika, dalyvauti visuomeniniame 
gyvenime, nes taip galima nu-
veikti visiems naudingų darbų, 
sutelkti bendruomenę. Po dau-
gelio metų ėmė sėkmingai dar-
buotis nevyriausybinėse orga-
nizacijose, savanoriavo Pasaulio 
jaunimo dienose.

Pats sau suformulavo: „Mano 
pašaukimas – ginti silpnesniuo-
sius, apsaugoti dar negimusius 
kūdikius, puoselėti pat riotizmą.“

Dar vaikų darželyje visiems 
pranešė studijuosiąs teologiją, 
mat tuo laiku labai bijojo velnio 
ir norėjo išmokti nuo jo apsigin-
ti. Užaugęs iš tikrųjų įgyvendi-
no savo svajonę. Studijuojant 
jam didžiulę įtaką darė mento-
rius kunigas Dariušas Oko, giliai 
širdyje liko jo idėja apie „dvasi-
nę artileriją“. Mentorius reko-
mendavo skaityti Froidą, Hegelį, 
Nyčę, dažnai sėsdavo su studen-
tais ir aptarinėdavo filosofų teks-
tus. Baverui nepatiko tos disku-
sijos, rodės, jos stumte stumia į 
ateizmą. Tik vėliau suprato, kad 
ginčai padėjo sutvirtinti tikėjimą 
ir rasti argumentų visiems gyve-
nimo atvejams.

Juodaodis, neįgaliojo 
vežimėlyje – aišku, kairysis

Koks prašalaitis pamatęs Ba-
verą paskubės jį apibūdinti ste-
reotipiškai – jei juodaodis, neį-
galus, tai būtinai socialistas/ko-
munistas. Bavero pažiūros visai 
kitokios, tiesiog priešingos. Jis 
dešinysis. Seniai bendrauja su 
konservatoriais. 2011-aisiais net 
siekė patekti su jais į parlamentą, 
bet nesurinko pakankamai pa-
rašų. Nors išgyveno dėl nesėk-
mės, nusprendė ir toliau būti su 
dešiniaisiais.

„Myliu Lenkiją, esu jos pat-
riotas, – sako Baveras. – Ma-
nau, kad Briuselio elitas nori su-
naikinti ne valdančiąją Teisės ir 

teisingumo partiją (PiS), kurios 
tikslams pritariu, bet pačią Len-
kijos idėją.“ Taip, dėdės Lešeko 
pasėta sėkla smagiai sudygo!

Jau kelerius metus Baveras 
dalyvauja Varšuvoje vykstan-
čiuose tradiciniuose Nepriklau-
somybės dienos maršuose lap-
kričio 11-ąją. Šie maršai vis ar-
šesni, nes tą dieną eitynes su-
siorganizuoja ir oponentai. Ba-
veras bando apskųsti įvairiems 
teismams europarlamentarą, 
buvusį Belgijos premjerą Gyjų 
Verhofstatą, kuris 2017 metais 
maršą pavadino fašistų ir nacis-
tų eisena. Baveras ir jo bičiuliai 
pasijuto įžeisti. 

Pasakyk, ar toks kaip aš 
turi teisę gimti?

Lenkijos žiniasklaidoje ne-
retai pasirodo interviu su Ba-
veru, dedamos jo nuotraukos. 
Egzotiškas vyrukas neįgaliojo 
vežimėlyje su Lenkijos vėliavos 
spalvų šaliku tarp skustagalvių 
baikerių...

Tiesą sakant, jis vis įsivelia į 
įvairius konfliktus. Tai iškabina 
didžiulį banerį su aborto lieka-
nų nuotrauka, tai reikalauja Len-
kijoje teisti europarlamentarą iš 
Belgijos. Visi pastebi svarbų da-
lyką: jis kalbasi su visais, ne tik 
bičiuliais. Neatsisako susitikti 
net su priešingų pažiūrų parti-
jos nariais, jei tie užsimano pa-
sikalbėti.

Be abejo, jis nepraleido gar-
siojo Juodojo protesto, kuris bu-
vo labai gausus ir įspūdingas. 
Moterys juodais drabužiais, iš-
kėlusios juodas vėliavas, išėjo į 
gatves protestuoti prieš įstaty-
mo projektą dėl visiško abortų 
uždraudimo. Klausinėjo dalyvių:

Pasakyk, ar toks kaip aš turi 
teisę gimti, ar reikia daryti abortą?

Ar visuomenė ras vietą turin-
tiems Dauno sindromą?

Kas nuspręs, kam gyventi, o 
kam – ne?

Ar aš galiu nužudyti tamstos 
draugę?

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖBavero pašaukimas – ginti silpnesniuosius, puoselėti pat riotizmą.

Vilkaviškyje įsikūrę grupinio 
gyvenimo namai jau skaičiuoja 
antrus metus. Jų gyventojai pui-
kiai integravosi į bendruomenę.

Prieš dvejus metus, kai Did-
vyžių socialinės globos namai 
pranešė apie ketinimą Vilka-
viškyje steigti grupinio gyveni-
mo namus, kilo tikras ažiotažas. 
Vilkaviškiečiai mūru stojo už tai, 
kad proto, psichikos negalią tu-
rintys žmonės liktų gyventi spe-
cializuotuose globos namuose, o 
grupinio gyvenimo namai išvis 
nebūtų steigiami.

Tačiau dabar situacija pasi-
keitusi kardinaliai. Žemaitės gat-
vėje įsikūrusiems šių namų gy-
ventojams kaimynai ne tik neturi 
jokių priekaištų, bet netgi užeina 
jų aplankyti, pasveikinti įkurtu-
vių ar kitų švenčių proga. Kai-
mynai neatsistebi nepriekaištin-
gai tvarkinga grupinio gyvenimo 
namų teritorija, išgrėbstytais ta-
keliais, gėlynais, išpuoselėtomis 
lysvėmis, šiltnamiu, o netoliese 
gyvenantys senjorai kartais net-
gi paprašo grupiniuose namuose 
gyvenančių vyrų pagalbos.

Grupinio gyvenimo namuo-
se dirbančios socialinės dar-
buotojos Lolita Muraškauskie-
nė ir Ramunė Brazauskienė ne-
abejoja, kad proto negalią turin-
tiems žmonėms nauja gyvena-
moji aplinka daug palankesnė. 
Mat gyvendami instituciniuose 
globos namuose žmonės praran-
da tuos įgūdžius, kuriuos buvo 

įgiję anksčiau: maistą pagamin-
davo virėjos, patalpas išvalydavo 
valytojos, patalyne ir drabužiais 
rūpindavosi skalbėjos...

„Per metus, kiek dirbame 
grupinio gyvenimo namuose, 
mes pasiekėme neįtikėtinų rezul-
tatų, – džiaugiasi socialinė dar-
buotoja L. Muraškauskienė. – Iš 
pradžių visur ėjome drauge, nes 
mūsų globotiniams buvo sunku 
savarankiškai rasti namus bei už-
imtumo veiklas, kurias jie nuo 
seno lanko. Dabar tiek moterys, 
tiek vyrai patys nueina į bibliote-
ką, būrelius, prekybos centre iš-
sirenka produktus, higienos rei-
kmenis, gamina maistą. Jie su-
pranta, kad reikia pakelti kieme 
numestą šiukšlę ir išjungti be rei-
kalo degančią šviesą. Nes čia – 
jų namai.“

Socialinės darbuotojos neslė-
pė, kad iš pradžių iš globos įstai-
gos į dviaukštį namą Vilkavišky-
je persikraustę globotiniai pade-
juodavo, jog čia reikia daugiau 
dirbti. Tačiau netrukus pajuto, 
kad savuose namuose yra ne tik 
daugiau malonių rūpesčių, bet ir 
įdomios veiklos.

Socialinės darbuotojos įsiti-
kinusios, kad pakankamai įgū-
džių grupinio gyvenimo na-
muose įgiję kai kurie gyventojai 
puikiai integruosis į visuomenę 
ir vėliau galės gyventi savaran-
kiškai. Būtų puiku, jei atsirastų 
darbdavių, kurie galėtų įdarbinti 
neįgalius žmones. 

Neįgalūs kaimynai tapo 
pavyzdžiu gatvėje

Tinklalapyje www.santaka.info skaitome pasakojimą apie gy-
venimą grupinio gyvenimo namuose. 
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Konkursas „Buvau į Lietuvą išėjęs...“

Meilės liepsnele
Nieko taip nereikia, kaip gerumo.
Meilės tos – kasdienės ir šventos.
Gėrio niekada per daug nebūna,
Niekas jo šioj žemėj neatstos.

Būna – žemė veriasi po kojom,
Nepasiekiami jokie krantai...
Dūžta viltys – nebesidėlioja,
Viskas vien skeveldros apskritai.

Graužia, neapleidžia mintys 
juodos,

Palaužtam nelengva atsitiest –
Nieko taip nereikia, kaip 

paguodos,
Gero žodžio, draugiško peties.

Laimė – ir dienų šių beprotybėj
Dar gyva gerumo dovana.
Žmonės žvaigždėmis vaiskiom 

sužibę
Kaip visi. Tik širdimi pilna.

Ypatingas jų širdžių degimas
Iki ašarų sūrių saldus.
Dvasios spinduliavime užgimęs,
Tirpdantis viduržiemio ledus.

Eidami žeme jie skleidžia šviesą.
Tiesia ranką. Atveria akis.
Kelyje, kurį gerumas tiesia,
Žmonija tikrai atsilaikys.

Nieko taip nereikia, kaip gerumo.
Tai Kūrėjo mums duota galia.
Tad nebūkim tik srovelė dūmo –
Sušvytėkim MEILĖS liepsnele.

Be savęs
Geriau būčiau savęs nesutikus,
Nesibarusi su savimi,
Neieškojus, neverkus, nepykus,
Neliepsnojus skaudžia ugnimi...

Geriau būčiau praėjus pro šalį,
Nepažinus savęs vienišos,
Kam gi praskleidžiau juodą vualį,
Kam reikėjo tos laimės klišos?

Gal turėčiau, ko dar neturėjus,
Be kančios, be žaizdų, be randų,
Pasivaikščioti žemėn atėjus
Be savęs, be širdies, be klaidų...

Jau niekada
Regi,
Kaip rudenio vualis
Širmėja nuo pirmų šalnų.
O, laike, laike visagalis,
Su sauja metų pelenų.

Ir tuos
Bemat išpusto vėjai –
Pasiekimus ir troškimus,
Iliuzijas, kuriom tikėjai,
Atradimus, praradimus.

Jau niekada
Nebepaliesi,
Neapkabinsi vėl nūnai,
Tų, kurių taip dažnai ilgiesi –
Pilna širdis, tušti delnai...

Danutė MAŽEIKIENĖ 
Rokiškis

Šiandien ruduo
Šiandien ruduo.
Vėl ruduo, tas nelauktas ruduo...
Lauko takeliais, upeliais srovena 

vanduo.
O, kaip gerai,
Kad ne ašaros tai, tik lietus
Plaka, mazgoja prabėgančių 

metų skutus.

Šiandien ruduo.
Dar ruduo – bet ateis ir žiema,
Švytinčia šerkšno skraiste 

pasipuošus dama.
Grįš ir pavasaris,
Pilnas aistros atviros,
Žino jisai, kad be meilės nėr 

laimės tikros.

Laukia ir vasara dar
Linaplaukė, kaitri,
Žemė žaliuos ir žydės išmintinga, 

kantri.
Laikas be gailesčio 
Ilgins ir trumpins metus...
--- --- --- --- --- --- ---
Šiandien ruduo, už langų tyliai 

šnara lietus.

Abejingumas
Nakties darganota sermėga,
Gėla, tartum eitum stiklais.
Mėnulis vis bėga ir bėga
Tamsiais debesų vystyklais.

Ir nieko nepaveja, nieko,
Kaip tu, geras žodi, kaip tu.
Kaip pėdsakai kraujo ant sniego, 
Kaip auros bažnyčių šventų.

Ar nieko gražesnio po saule –
Tik aukso dilgus žvilgesys?
Nejau išprotėjo pasaulis,
Kas šauksmą širdies išklausys?

Ta abejingumo sermėga, 
Ėjimas – tarytum stiklais.
Nubėga šešėliai, nubėga
Vilčių vasarojais aklais...

Likimas
Keistas tas
Mūsų pasaulis,
Mes – vabalėliai jame...
Daug, regis, 
Džiaugsmo po saule,
Maža žmogaus likime.

Laukiau, 
Tikėjau, ilgėjaus,
Kol vienąsyk pamačiau –
Nieko neliko,
Tik vėjas,
Tik rudenėja greičiau...

Ryto aušroj
Dega klevas,
Šildosi saulė vėsi.
Toks
Nepamainomai savas,
Mano likime, esi...

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies 
remia projektą „Neįgaliųjų savarankiškumas – (ne)
įveikiamas iššūkis?“ ir jo rubrikas: „Integracijos keliu“, 
„Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

Mieli skaitytojai, 
jau laikas užsiprenume ruoti 
„Bičiulystę“ kitiems metams. 
Norėdami tai padaryti iki 
gruodžio 10 dienos kreip-
kitės į savo neįgaliųjų orga-
nizaciją. Prenumeratos kaina 
visiems metams – 10 eurų.

Kitais metais „Bičiulys-
tė“ Jus pasitiks atsinau-
jinusi. Išeisime 2 kartus 
per mėnesį, bet pažada-
me, kad skelbsime dar 
daugiau ir įdomesnės 
informacijos. 

Atėjo metas, kai turime 
pasikeisti. Tačiau pagrin-
dinės mūsų vertybės išliks 
tos pačios – dėmesys pa-
prastam žmogui, jo tei-
sių gynimas. 

Nelikite be savo  
„Bičiulystės“!

„Bičiulystė“ – Jūsų žinių šaltinis!

Mikroschema paini. Jus-
tas pakelia akis nuo kompiute-
rio ekrano. Dar pusvalandis, gal 
daugiau, ir pirmieji aptingę sau-
lės spinduliai įsigaus pro pusiau 
nuleistas žaliuzes. Jis tikisi, kad 
galbūt šviesos energija bus ta 
jungiamoji grandis tarp kantry-
bės, užsispyrimo ir sėkmės, kad 
būtent ji padės įveikti nebaigtą 
darbą, o kol kas anapusinis pa-
saulis dar snaudžia, minkštai 
vartosi lengvo rūko pataluos. 
Tik akvariume jau vyksta veiks-
mas. Tarp žolių nardo deiman-
tinių neonų grupelė, šmirinėja 
aktyviosios gupijos, tai šen, tai 
ten blyksi laimę nešančių – tuo 
tikėjo kinų imperatoriai – auk-
sinių žuvelių pelekai.

Miestelio gatvė dar žiovauja. 
Ja čiūžteli pirmasis automobilis. 
Praeis dar šiek tiek laiko ir nedi-
delę prie kepyklos esančią ban-
delių krautuvėlę atrakins jaunas 
pardavėjas, atostogaujančią ma-
mą pavaduojantis vaikinas. Jis 
išneš staliukus, išskleis skėčius 
ir Justas visą dieną galės stebė-
ti, kaip monotoniškai sukasi gy-

venimo ratas – visai kaip kaž-
kada populiarioje TV žvaigž-
dės Oprah Winfrey laidoje, ku-
rią nuolat pertraukdavo trašku-
čių reklamos.

Justas šiek tiek pavydi tam 
vaikinukui. Ne kantrybės, nors 
kartais pastebi, kad santykiai su 
įnoringesniais klientais jį vargi-
na, ne ramios reakcijos bet ko-
kioje situacijoje, ne jaunystės, 
kuri pilna atradimo džiaugsmo 
ar painiai susiraizgiusių klyst-
kelių. Kartais norėtų jį padrą-
sinti, kartais – paguosti, kartais 
tiesiog tik stebi ir prisimena save 
prieš keletą metų... O pavydi vie-
no vakaro. Tąkart po tvankios 
dienos pavakarė nusisvaidė žai-
bais, nusitrankė perkūnijomis ir 
nulijo smarkiu lietumi. Vaikinas 
po darbo nešėsi batus rankoje, 
jo pavargusios kojos jautė tikrą 
palaimą, betaškydamos šiltą balų 
vandenį. „Tai būtų pati nuosta-
biausia šventė, – tada pagalvojo 
Justas – eiti basomis po lietaus... 
Jos neatstotų nei aukščiausi pla-
netos apdovanojimai, nei kiek-
vienos dienos darbų ataskaito-
se sėkmingai surikiuoti pliusai.

Anapus lango įvyksta spro-
gimas – teka ryški, raudona sau-
lė, kyla link senamiesčio medi-
nukų gatvelės, netrukus ji ke-
liaus virš vandentiekio bokšto. 
Jis net nepajunta, kaip prieina 
žmona, artyn pristumia neįga-
liojo vežimėlį, uždeda rankas 
ant pečių:

– Tu vėl nemiegojai visą nak-
tį, – taria lengvai priekaištauda-
ma ir palinksta prie veido.

– Nesirūpink, liko visai ne-
daug, – taria, tačiau žino, kad sa-
ko ne tuos žodžius... Taip norė-
tų ištarti: „Neskubėk, pabūk su 
manimi, tavo rankos – tarsi ge-
rumo tiltai, jungia ir atpalaiduo-
ja mano mintis.“ Jis jau žino, kad 
dar pora formulių, ir mikrosche-
ma bus baigta... Žmona, tarsi tai 
išgirdusi, priglunda prie jo vei-
do, švelniai paglosto plaukus ir 
jie abu stebi, kaip pamažu sau-
lė kopia pro obelų viršūnes kas-
dieniu ratu.

„Kiekviena diena – tarsi do-
vana, – pagalvoja vyriškis ir pri-
duria sau: – Ir nauja galimybė...“

Vitalija LIŽAItIENĖ 
Šakių r. 

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys




