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Lietuvos neįgaliųjų forumo (LNF) inicijuotas susitikimas su 
socialinės apsaugos ir darbo ministre Algimanta Pabedins-
kiene tapo pirmu apskrituoju stalu, prie kurio savo rūpesčių 
aptarti sėdo 26 skėtinių neįgaliųjų organizacijų atstovai. 
Pabrėžusi, kad neįgaliųjų nevyriausybines organizacijas 
(NVO) ministerija vertina kaip socialinius partnerius, A. Pa-
bedinskienė susirinkusiuosius patikino, kad nori išgirsti 
arčiausiai neįgaliųjų problemų esančių žmonių nuomonę, 
įžvalgas bei situacijos vertinimą ir pažadėjo, kad nuo šiol 
bent kartą per pusę metų tokiems susitikimams organizuo-
ti tikrai atsiras ir noro, ir iniciatyvos, nes tik atviras kalbėji-
masis gali paskatinti spartesnius pokyčius. 

Tolerancijos link

(nukelta į 5 psl.)

Galite pasirinkti vieną iš 32 siūlomų specialybių: apskaitininko, kasininko- pardavėjo, sandėlininko, ma-
nikiūrininko, duonos gaminių kepėjo, siuvėjo, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafikos, make-
tavimo ir projektavimo, virėjo, konditerio, picų ruošėjo bei kitų paklausių specialybių.

Bus mokama pašalpa, jei esate iš kito miesto – apgyvendinimas, maitinimas.  

Platesnė informacija www.vzdrmc.lt tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
kviečia negalią turinčius ir šiuo metu nedirbančius asmenis
registruotis į profesinės reabilitacijos programą.

Atviro pokalbio moto: įsiklausyti, suprasti ir 
spręsti neįgaliųjų problemas 

„Vilties paukštės“ dainos skambėjo Kėdainiuose
Lyrinės dainos 

kvietė susimąstyti, 
nuotaikingos – pašokti

Įsiklausyk į dainą – gal pamatysi ilgesį
ant nokstančio kaštono, 
gal vyturio giesmėj nuskęsi...

Šie jonaviškės poetės Irenos 
Nagulevičienės žodžiai, kuriais 
savo pasirodymą pradėjo (beje, 
koncertavęs paskutinis) Jonavos 
rajono neįgaliųjų draugijos an-
samblis „Lietava“, tiktų apibū-
dinti grupei kolektyvų. Juos ben-
drai galėtume pavadinti lyriš-
kais. Vienas iš tokių ir buvo jona-
viškių ansamblis, vadovaujamas 

Susitikimas prasidėjo 
geromis žiniomis

Susitikimas su neįgaliųjų skė-
tinių organizacijų atstovais prasi-
dėjo Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos specialistų pa-
teikta šiandieninės neįgaliųjų si-
tuacijos apžvalga. Lygių galimy-
bių skyriaus vedėjos pavaduo-
toja Daiva Zabarauskienė patei-
kė visą pluoštą statistinių lente-
lių, kuriomis iliustravo Naciona-
linės neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos programos bei jos prie-
monių įgyvendinimą. LNF įvai-
riuose dokumentuose akcentuo-

jamą nuo ekonominio sunkme-
čio pradžios 10 mln. Lt sumažėju-
sį finansavimą ji stengėsi pagrįs-
ti objektyviomis priežastimis: per 
šį laikotarpį gana sparčiai mažė-
jo neįgaliųjų skaičius, be to, baigti 
įgyvendinti ir nebetęsiami nema-
žai lėšų pareikalavę vienkartiniai 
projektai („Baldžio šilo“ akcijų iš-
pirkimas, neįgaliesiems pritaiky-
tų transporto priemonių įsigiji-
mas, Valakupių reabilitacijos cen-
tro veikla, aklųjų ir kurčiųjų aprū-
pinimas techninės pagalbos prie-
monėmis, kuris dabar perduotas 
Techninės pagalbos neįgaliesiems 
centrui) ir kt. 

Vis dėlto 2015-aisiais laukia 
geros naujienos. Pasak planuo-
jamą 2015 m. biudžetą pristačiu-
sios socialinės apsaugos ir darbo 
ministrės A. Pabedinskienės, Neį-
galiųjų integracijos programai nu-
matyta skirti 2,6 mln. Lt daugiau 
nei 2014-aisiais. Socialinės reabi-
litacijos paslaugų bendruomenė-
je teikimui ir neįgaliųjų asociacijų 
veiklos rėmimui numatytas papil-
domas milijonas litų (po 0,5 mln. 
Lt tiek vienai, tiek kitai progra-
mai). Didesnis finansavimas pla-
nuojamas ir būsto bei jo aplinkos 
pritaikymui. Šiemet iš valstybės 
biudžeto tam skirta 2,4 mln. Lt, o 
2015 m. šioms reikmėms numa-

toma 3,4 mln. Lt. Iki 7,64 mln. Lt 
(0,6 mln. Lt daugiau nei šiemet) 
turėtų išaugti ir neįgaliųjų aprū-
pinimui techninės pagalbos prie-
monėmis skirtas finansavimas. 

Reikia sisteminių pokyčių
Atviras diskusijas pradėjusi 

ir neįgaliųjų poziciją pristačiusi 
Lietuvos žmonių su negalia są-
jungos (LŽNS)prezidentė Rasa 
Kavaliauskaitė pabrėžė, kad LNF 
ne veltui inicijavo šį susitikimą – 
problemų susikaupė daug ir rei-
kia ieškoti jų sprendimo. 

Vienas svarbių rūpesčių – 
2015 m. Neįgaliųjų socialinės in-
tegracijos programos ir jos prie-
monių finansavimas. R. Kava-
liauskaitė jį pavadino „visišku 
uždusimu“. Nors ministrės pri-
statytas biudžetas ir teikia vil-
čių, tačiau 10 mln. Lt sumažintas  

(nukelta į 3 psl.)

Paskutinis „Vilties paukštės“ turas visus dainos mėgėjus 
sukvietė į Kėdainius, į Vilainių kultūros centrą. Čia susirin-
ko 10 neįgaliųjų ansamblių, pasirodymą surengė ir humoro 
grupė bei 2 solistai. Koncerto dalyvius pasveikino Kėdainių 
rajono meras Rimantas Diliūnas, kiti savivaldybės ir seniū-
nijos atstovai, rėmėjai ir, žinoma, šventės organizatorius 
Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas Rimantas 
Dubosas. Salėje veikė Kėdainių rajono klubo „Mūsų na-
mai“ rankdarbių paroda. 

Prie kūrybos šaltinio

Scenoje – Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Giedra“.

Ypatingu muzikalumu išsiskyrė Kauno miesto neįgaliųjų draugijos ansam-
blis „Atgaiva“. Egidijaus Skipario nuotr.
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Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnybos 
pirmiausia atsirado Austrijoje. Jas kurti paska-

tino gaisras Vienos (1881 m.) Karališkosios operos te-
atro žiūrovų salėje – keli šimtai gaisre apdegusiųjų 
ir sužeistųjų, kol sulaukė pagalbos, ilgiau kaip parą 
išgulėjo ant gatvės grindinio. Vėliau Vienos pavyz-
džiu kurti GMP tarnybas, nelaukdami nelaimių, pra-
dėjo ir kiti Europos miestai. Pirmoji GMP stotis Lie-
tuvoje buvo įkurta 1919 m. Kaune. Nuo 1991 m. Lie-
tuvoje kiekviena savivaldybė turėjo savo greitosios 
pagalbos dispečerinę, kuri į gyventojų iškvietimus 
siųsdavo savivaldybei priklausančias greitosios pa-
galbos brigadas. Iš viso jų veikė 58. 2014 m. vasa-
rą Sveikatos ministro iniciatyva buvo pradėta GMP 
tinklo rekonstrukcija pasitelkiant kaimynių pavyz-
džius – Latvijoje visos brigados buvo valdomos vie-
nos, Estijoje – trijų dispečerinių tarnybų. Austrijo-
je viena dispečerinė tarnyba aptarnauja 2 milijonus 
gyventojų. Turint tokių pavyzdžių labai norėjosi ir 
Lietuvoje centralizuoti dispečerines, jungiant greti-
mų rajonų GMP į vieną. Dar visi pamename vasa-
rą užsitęsusią diskusiją dėl bendro pagalbos telefo-
no, GMP atskyrimo nuo Bendrojo pagalbos centro, 
bet, kaip sakoma, popieriuje viskas atrodo daug gra-
žiau nei gyvenime. 

Taip nepamatuotai centralizuojant GMP dispe-
čerinių tinklą daugumoje rajonų atsirado problemų, 
kurios gula ant ligonių pečių. Nereikia aiškinti, su 
kokiomis pasekmėmis susiduria atokių vietovių gy-
ventojai: insulto ar infarkto ištiktas ligonis 1-1,5 val. 
gabenamas iki gydymo įstaigos (tiek pat laiko reikia 
laukti ir atvykstančios GMP). 

Dėl reformos atsirandančių „greito“ dispečeri-
nių jungimo pavojaus pavyzdžių girdime beveik 
kasdien. Tokių atvejų aprašymų – pilni rajonų dien-
raščių puslapiai.

GMP teikia ir mokamas paslaugas: budi įvairiuo-
se masiniuose renginiuose, taip pat GMP ekipažą li-
gonis gali išsikviesti į namus kuomet jo sveikatai nėra 
tiesioginės grėsmės, bet tenka vykti į polikliniką, o 
paprastu automobiliu ar taksi jis to padaryti negali. 
Tokias paslaugas tenka pirkti, bet jų įkainiai, lyginant 
su Ligonių kasų apmokamais, – nepagrįstai aukšti.

Neseniai teko išklausyti vienos vežimėliu judan-
čios moters, kuriai reikėjo vykti į medicinos įstaigą, 
skundą (ji gyvena 3 km nuo poliklinikos, GMP punk-
tas – 8 km nuo jos namų). Moteris negalėjo nuvyk-
ti įprastu transportu, o jos problema nekėlė pavo-
jaus gyvybei... Į polikliniką GMP automobiliu mo-
teris buvo nuvežta tik pritaikius valandinį tarifą – 
82,17 Lt, o iš norinčios sugrįžti į namus buvo vėl pa-
reikalauta užmokėti už valandą, t.y. 82,17 Lt. Tik mo-
ters užsispyrimo dėka ji,,išimties tvarka“ buvo par-
vežta nemokamai. Man šoką sukėlė paslaugų įkai-
niai – sunkią judėjimo negalią turinčiam žmogui iki 
poliklinikos ir atgal nuvažiuoti kainuoja 160 Lt. Pa-
siteiravau telefonu, kodėl GMP nėra taikomos jo-
kios nuolaidos neįgaliesiems, man buvo atsakyta: 
,,Jūs gi gaunate pinigus transporto išlaidoms, tai iš 
jų ir apsimokėkite.“ 

Na, o jei į Greitosios pagalbos skyrių atvyksite 
kaip ekstra ligonis, dar prieš važiuodamas susitar-
kite su draugais, kad parvežtų į namus, nes GMP 
automobilio galite laukti 5–10 val. Man pačiai kartą 
po 4 val. iš Greitosios pagalbos skyriaus teko sugrįž-
ti namo vežimėliu. Kita vertus, belieka stebėtis, ko-
kia turtinga yra mūsų valstybė, nes gali leisti namo 
išleistam ligoniui 10 val. be reikalo gulėti greitosios 
pagalbos skyriuje, užimti taip svarbią kitam ligoniui 
lovą. Dirbant operatyviai ja galėtų pasinaudoti 2–3 
ligoniai, kurie sušukus „nėra vietų“ yra pervežami 
į kitas ligonines...

Kur veda GMP reforma? 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiNeringa: 

Dalyvavo miesto gimtadienyje 

Šilutė: 
  „Bičiulystei“ laišką at-
siuntusi Šilutės rajono neį-
galiųjų draugijos narė Aldo-
na Petkienė pasidžiaugė ru-
deninės „Maisto banko“ akci-
jos rezultatais. 

Ne vienus metus Šilu-
tės rajono neįgaliųjų drau-
gijos savanoriai dalyvauja 
„Maisto banko“ akcijose. 
Jos vyksta kiekvieną ru-
denį ir pavasarį prieš di-
džiąsias šventes. Šio ru-
dens akcija įrodė, kad kar-
tu mes galime labai daug. 
Mūsų didžiausias noras 
– padėti neįgaliems, ma-
žas pajamas gaunantiems 
žmonėms, daugiavaikėms 
neįgalius vaikus auginan-
čioms šeimoms. Ne pa-
slaptis, kad Lietuvoje ne 
visi net darbą turintieji iš-
gyvena iš gaunamų paja-
mų, ypač mažuose rajoni-
niuose miesteliuose. Lie-
tuvoje skurdą patiria dau-
giau nei 25 proc. vaikų. 
Esame dėkingi, kad yra 
tokia organizacija, kaip 
„Maisto bankas“. Jos pa-
siaukojančių darbuotojų 
dėka ne viena šeima šven-
tėms gauna negendančių 
maisto produktų paketą. 
Per šio rudens akciją su-
rinkome 1 195 vnt. įvairių 
pavadinimų prekių ir jos 

Kartu mes galime labai daug
visos bus išdalintos rajo-
no neįgaliesiems. 

Šį rudenį Lietuvos ūki-
ninkai, negalėję savo už-
auginto derliaus išvežti į 
Rusijos rinką, lietuviškas 
daržoves paaukojo „Mais-
to bankui“. Šilutės neįga-
lieji iš Klaipėdos „Maisto 
banko“ gavo apie 1 toną 
morkų, kurias padovano-
jo ūkininkas Vidmantas 
Girdzijauskas. Šiuo metu 
šios skanios daržovės dali-
jamos neįgaliųjų šeimoms. 

Nors visi labai dėkingi 
už sultingas morkas, nie-
kas net nežino, kad visi 
parvežimo iš Klaipėdos 
rūpesčiai teko draugijos 
pirmininkei Laimai Dul-
kytei. Tačiau kai nori pa-
dėti, išeitį visada galima 
surasti.

Dėkojame visiems sa-
vanoriams, kurie savo lais-
valaikį ir ilgus vakarus au-
kojo kitų gerovei, taip pat 
aukotojams, kurie supran-
ta akcijos prasmę ir atjau-
čia vargstantį žmogų. Beje, 
aktyviausi akcijos daly-
viai – ne miestelio valdi-
ninkai, tarnautojai, o tie 
patys pensininkai, mamos 
su mažais vaikais, kuriems 
norisi žemai nusilenkti už 
jų gerą širdį.

Parama neįgaliesiems rūpinasi aktyvus Neįgaliųjų draugijos 
narys Robertas Graužinis, visada savanoriaujantis „Maisto 
banko“ akcijose, draugijos pirmininkė Laima Dulkytė (vidury-
je) ir Aldona Petkienė.

Praėjusią savaitę Ne-
ringos kurortas mi-

nėjo gimtadienį – mies-
to įkūrimo 53-iąsias meti-
nes. Į renginių programą 
buvo įtraukta ir Neįga-
liųjų draugija. Šeštadienį 
miesto gyventojai ir sve-
čiai buvo kviečiami už-
sukti į įvairias Neringoje 
veikiančias įstaigas ir or-
ganizacijas, susipažinti su 
jų veikla. Savo duris atvė-
rė ir neįgalieji: išvirė kva-
pnios arbatos, iškepė py-
ragų, bandelių. Draugi-
ją aplankė, šiltos arbatos 
paragavo ir miesto val-

džia su meru Dariumi Ja-
saičiu priešaky, savival-
dybės tarybos nariai, taip 
pat jaunimo klubo atsto-
vai, „Kalnapušės“ ansam-
blio šokėjai. Svečiai domė-
josi, kaip gyvena neįga-
lieji, apžiūrėjo jų ranko-
mis padarytus darbelius. 
Draugijos pirmininkė Liu-
cija Olšauskienė pasakoja, 
kad daugelis jaunų žmo-
nių net nežinojo apie or-
ganizaciją, jiems viskas 
buvo įdomu, kai kurie net 

nustebo, kaip jaukiai ir šil-
tai neįgalieji įsikūrę. Na, 
o miesto valdžia į draugi-
ją užsuko ne pirmą kartą. 

Draugijos nariai da-
lyvavo ir kituose mies-
to gimtadieniui skirtuo-
se renginiuose – prisista-
tė „Kuršių kieme“, spor-
tavo. Taip jie parodė, kad 
neįgalieji – taip pat svar-
bi bendruomenės dalis.

L. Olšauskienė džiau-
giasi, kad savivaldybės 
dėka 44 neįgalieji neseniai  

vyko į Švediją. Taip pat 
nemažai draugijos narių 
lanko III amžiaus univer-
sitetą. Nemažai jų susirin-
ko į paskaitą ir praktinius 
mokymus apie slaugą. 

Nors draugija nėra la-
bai gausi, tačiau vis dėl-
to, pasak L. Olšauskie-
nės, neringiškiai džiau-
giasi, kad yra tokia vie-
ta, kur gali susirinkti ne 
tik negalią turintieji, bet 
ir senjorai. 

Emilija STONKUTĖ 

Kiekviena prabėgusi minutė, 
valanda, diena negrįžtamai 

nugrimzta į praeitį. Dauguma jų 
praeina nepastebimai, nepalikda-
mos gilesnio pėdsako atmintyje. 
O kartais eilinė diena ilgai atgims-
ta mintyse, liūdindama ar džiugin-
dama mus. 

Kiekviena žmonių karta išgy-
vena kokį nors reikšmingą įvykį, 
kuris gimusiems 30–40 metų vėliau 
atrodo visai kitaip, negu visa tai 
patyrusiam. Mums, gimusiems ir 
augusiems tarybiniais laikais, kar-
tais lyg pasaka atrodo prisiminimai 
apie karą, tremtį. Dabartiniam jau-
nimui turbūt keistai skamba pasa-
kojimai apie Baltijos kelią, budėji-
mą prie Seimo rūmų ar televizijos 
bokšto. Nesvarbu, esi sveikas, ar 
turi negalią – dalyvauji tose istori-
nėse akimirkose. 

Dauguma įvairių dabartinių 
neįgaliųjų organizacijų narių tur-
būt irgi galvoja, kad tos organiza-
cijos egzistavo visada arba buvo 
įkurtos kažkam valdžioje moste-
lėjus burtų lazdele ir parengus pa-
prastą įstatymą neįgaliųjų gyveni-
mui pagerinti. Vieni iš jų dar ne-
buvo gimę, kiti buvo sveiki, dir-
bo, kūrė šeimas, augino vaikus, 
treti, nors po įvairių ligų gauda-
vo invalidumo (neįgalumo) pen-
siją, bet į šlubuojantįjį, važiuojan-
tįjį neįgaliojo vežimėliu žiūrėdavo 
kaip į kitokį.

Nors nuo gimimo esu neįgalus, 
taip pat patyriau malonių įvykių, 
susijusių su likimo brolių ir sesių 
gyvenimu. Ypač malonu, kai ma-
tau vežimėlyje sėdinčius neįgaliuo-
sius dalyvaujančius meno kolekty-
vų veikloje. Koks neapsakomai ge-

ras jausmas apėmė šį rudenį Šven-
tojoje surengtame literatų semina-
re pamačius jaunutę plunksnos 
sesę, panašią į save. Mano jaunys-
tės laikais su tokia negalia galėjo-
me rinktis tik pas panašaus likimo 
draugą, o apie oficialius renginius 
neįgaliesiems – tik svajoti. Visada 
maloniai nuteikia „Bičiulystėje“ 
paskelbtos žinutės ar nuotraukos, 
kuriose matyti vežimėliuose sėdin-
tys renginio dalyviai. Gera matyti 
ir sutrikusio intelekto žmones šo-
kančius, dainuojančius scenoje ar 
net atstovaujančius Lietuvai tarp-
tautiniuose renginiuose. Vadinasi, 
daugiau nei prieš 35 metus puose-
lėtos mūsų likimo draugų svajonės 
apie neįgaliųjų integraciją išsipildė. 
O tai džiugina širdį.

Egidijus ŠaTaS
Biržai

Kas džiugina širdį
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„Esu neįgali, man buvo nusta-
tytas 35 proc. darbingumo ly-
gis. Sukakus pensiniam am-
žiui, pasirinkau ne neįgaliojo, 
o senatvės pensiją. Baigėsi ir 
mano turėto Neįgaliojo pažy-
mėjimo galiojimas. Noriu su-
žinoti, ar senatvės pensininkui 
gali būti išduotas Neįgaliojo 
pažymėjimas ir kokiomis len-
gvatomis jį turintysis gali nau-
dotis?“ – klausia „Bičiulystės“ 
skaitytoja Valerija K. iš Kauno. 

Senatvės pensijos amžiaus 
sulaukę asmenys, kuriems 
buvo nustatytas darbingumo 
lygis iki senatvės pensijos am-
žiaus, gali kreiptis į savo savi-
valdybės Socialinės paramos 
skyrių dėl specialiųjų poreikių 
lygio nustatymo ir Neįgaliojo 
pažymėjimo išdavimo. Remian-
tis darbingumo lygio pažyma, 
darbingumo lygis prilyginimas:
• 0–25 proc. darbingumo ly-
gis – didelių specialiųjų porei-
kių lygiui;
• 30–55 proc. darbingumo ly-
gis – vidutinių specialiųjų po-
reikių lygiui.
Kreipiantis dėl specialiųjų po-
reikių lygio nustatymo ir Ne-
įgaliojo pažymėjimo išdavi-
mo reikia pateikti šiuos doku-
mentus:

Neįgaliojo 
pažymėjimas – 

ir senatvės 
pensininkams

Klausėte – 
atsakome

Atviro pokalbio moto: įsiklausyti, 
suprasti ir spręsti neįgaliųjų problemas 

finansavimas atkuriamas labai 
pamažu. R. Kavaliauskaitės nuo-
mone, negalima teigti, kad ats-
kiros programos baigtos vykdy-
ti ir kad nereikia numatyti joms 
lėšų. Transporto priemonių įsigi-
jimas ir perdavimas NVO turėtų 
būti atnaujintas – neįgaliesiems 
vežti pritaikyti autobusiukai jau 
susidėvėjo, netrukus neįgaliųjų 
nebus kuo gabenti. Be to, baigus 
vykdyti vienas programas, atsi-
rado kitos. Štai reikia įgyvendin-
ti Neįgaliųjų teisių konvenciją, o 
kaip tai padaryti, kai neskiria-
ma lėšų. Į Konvencijos įgyven-
dinimą įtraukus kitas ministeri-
jas, bet nenumačius tam finansa-
vimo, negalima tikėtis, kad reika-
lai pajudės iš vietos. 

Lietuvos epilepsija sergan-
čiųjų integracijos asociacijos (LE-
SIA) pirmininkės Danutės Mu-
rauskaitės teigimu, pastaruoju 
metu vyrauja tendencija, kad visi 
nurodymai nuleidžiami „iš vir-
šaus“. Tokioje valdymo pirami-
dėje, kurios pačioje apačioje neį-
galiųjų NVO, jos tampa priklau-
somos nuo valdininkų sprendi-
mų, visai pamirštant, kad pažan-
gą užtikrina iš apačios kylantys 
siūlymai. 

Aprašo „pinklėse“
Socialinės reabilitacijos pas-

laugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektų finansavimo apra-
šas jau kuris laikas yra tapęs sa-
votiškomis pinklėmis, gerokai 
ribojančiomis NVO veiklos gali-
mybes. Pastaruoju metu ši prob- 
lema keliama kone kiekviename 
didesniame neįgaliųjų susitiki-
me, diskutuojama su Neįgalių-
jų reikalų departamento, Lietu-
vos savivaldybių asociacijos at-
stovais. Šios temos neišvengta ir 
susitikime su ministre A. Pabe-
dinskiene. 

„Vilties“ bendrijos pirminin-
kės Danos Migaliovos nuomo-
ne, dažnai susidaro įspūdis, kad 
Aprašo nuostatos perkeltos iš 
Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų – reikalavimai labai dide-
li ir sunkiai įgyvendinami. Pa-
sak LŽNS prezidentės R. Kava-
liauskaitės, neleidžiama finan-
suoti paslaugų, kurių labai rei-
kia bendruomenėse. Kurčiųjų 
draugijos pirmininkė Roma Kleč-
kovskaja pastebėjo, kad panašias 
paslaugas teikiančioms NVO ir 
savivaldybėms taikomi skirtin-

gi standartai. „Ar savivaldybės 
renka parašus, kiek suteikė pas-
laugų?“ – neretoriškai klausė ji 
ir pridūrė, kad jeigu projektų fi-
nansavimą perkėlę į savivaldy-
bes deklaruojame, kad lėšos nu-
kreipiamos arčiau neįgaliųjų, tai 
ir pačios paslaugos turi būti ar-
čiau jų gavėjų. 

Lietuvos sutrikusios psichi-
kos žmonių globos bendrijos va-
dovo Vaidoto Nikžentaičio nuo-
mone, neįgaliųjų NVO – tarsi 
tretieji broliai. Savivaldybės gali 
teikti visas paslaugas, o neįga-
lieji – tik socialinės reabilitacijos. 
Jo nuomone, yra susiformavu-
si neteisinga dubliuojamų pas-
laugų samprata. Jeigu savival-
dybė nepajėgia patenkinti vie-
nos ar kitos paslaugos poreikio 
ir to imasi NVO, negalima teig-
ti, jog paslaugos dubliuojamos. 
Tokioje situacijoje reikėtų ieško-
ti bendradarbiavimo galimybių. 
R. Klečkovskaja siūlė peržiūrėti 
Socialinių paslaugų katalogą ir 
dalį į jį įtrauktų paslaugų leisti 
teikti ir NVO.

LESIA pirmininkės D. Mu-
rauskaitės teigimu, kasmetiniai 
Aprašo pakeitimai stumia į ne-
viltį. 24 tūkst. epilepsija sergan-
čiųjų vienijančios asociacijos va-
dovė stebėjosi, kad šios organiza-
cijos atstovui neleidžiama daly-
vauti Neįgaliųjų reikalų tarybos 
veikloje, su asociacija nėra taria-
masi, ji nedalyvauja nei svars-
tant, nei priimant neįgaliesiems 
svarbius dokumentus, tarp jų – 
ir projektų finansavimo apra-
šus. D.Murauskaitės nuomone, 
šie aprašai – klaidingi ir ydingi. 
LESIA savo pastebėjimus buvo 
pateikusi buvusiam socialinės 
apsaugos ir darbo ministrui Ri-
mantui Dagiui. Deja, permainų 
į gerąją pusę nesulaukta iki šiol. 
D. Murauskaitė neabejojo, kad tie  
siūlymai dulka patarėjų stalčiuo-
se. Būtų gerai, kad juos perskai-
tytų ir dabartinė ministrė.

Vietoj dialogo – tyla ir 
neramios nuojautos

Prie apskritojo stalo po po-
ros metų su ministre susėdę ne-
įgalieji buvo atviri – pastaruoju 
metu su jais nesikalbama, nesi-
tariama, jų nuomone nesidomi-
ma. Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos (LND) pirmininkas Zigman-
tas Jančauskis neslėpė, kad ne-
seniai radijo laidoje iš ministrės 
lūpų nuskambėjęs Neįgaliųjų 
socialinės integracijos progra-

mos įvertinimas gerokai nuste-
bino ir... nuvylė. Ministrės teigi-
mu, per 23-24 nepriklausomybės 
metus nėra tokių didelių neįga-
liųjų integracijos pokyčių ir po-
stūmių, tad ministerijoje dirba-
ma ties „šiuo klausimu“. 

LND vadovas neslėpė neri-
mo – kokiu keliu einama, kaip 
dirbama? Ar normalu, kad ne-
įgaliųjų NVO apie tai neturi jo-
kios informacijos? „Sėdim ir lau-
kiam sprogimo, – sakė Z. Jan-
čauskis. – Kol nebus atviro po-
kalbio mažesnėse grupelėse, kur 
būtų galima pasisakyti, išdėsty-
ti problemas, sunku kalbėti apie 
jų sprendimą ir bet kokius poky-
čius. Mums neramu, kad į Socia-
linės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje pro-
jektines lėšas gali pretenduoti 
įvairios viešosios įstaigos, fon-
dai, 10 neįgaliųjų savo gretose 
turinčios organizacijos.“ Lietu-
vos aklųjų ir silpnaregių sąjun-
gos vadovo Sigito Armono nuo-
mone, konkursinis neįgaliesiems 
skirtų projektų finansavimas – 
tai negalvojimas, jog už tų pro-
jektų – žmonių likimai ir amži-
nos abejonės – laimėsi ar nelai-
mėsi. O ir į ką pavirto patys pro-
jektai – anksčiau juose 80 proc. 
buvo skirta žmogui, 20 proc. – 
biurokratijai, dabar – 90 proc. 
biurokratijai, 10 proc. – žmogui. 
Reikia apie tai kalbėti, ieškoti 
sprendimų.

Dialogo pasigedo ir „Vilties“ 
bendrijos pirmininkė D. Migalio-
va. Pasak jos, į Socialinės neįga-
liųjų integracijos priemonių pla-
ną įtraukta daug ministerijų, ta-
čiau su neįgaliaisiais niekas apie 
tai nediskutuoja, jie nežino, ką 
dėl jų bendruomenių planuoja-
ma daryti. „Kažkas apie mus 
sprendžia be mūsų. Kas visus 
„žaidėjus“ galėtų susodinti už 
vieno stalo?‘ – atsakymo ieškojo 
„Vilties“ vadovė. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė A. Pabedinskienė susi-
rinkusiuosius patikino, kad bus 
stengiamasi įsiklausyti į neįgalių-
jų pastabas, juos įtraukti į naujam 
finansavimo laikotarpiui rengia-
mos Neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos programos ir jos priemo-
nių plano kūrimo darbo grupes. 
O iškilus rimtoms problemoms 
padrąsino nebijoti kreiptis tiesiai 
į ją: „Ministerijos ir mano kabi-
neto durys visada jums atviros“. 

aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Dalis gyventojų jau sulau-
kė sprendimų dėl pensi-

jų kompensacijų, o nuo lapkri-
čio 25 d. iki gruodžio 20 d. bus 
išmokėta pirmoji kompensaci-
jų dalis. Kompensuojamos bus 
senatvės, išankstinės senatvės, 
netekto darbingumo, invalidu-
mo pensijų sumažinimas 2010 
ir 2011 metais.

Šiemet bus išmokėta 20 
proc. visos apskaičiuotos kom-
pensuojamos sumos. Po 40 
proc. sumos lygiomis dali-
mis bus išmokėta 2015 m. ir 
2016 m. – kovo, birželio, rugsė-
jo ir gruodžio mėnesiais. Pavyz-
džiui, jeigu apskaičiuota kom-
pensuojamoji suma yra 1000 Lt, 
tai šiemet bus išmokėta 200 Lt, 
o 2015-2016 m. kovo, birželio, 
rugsėjo ir gruodžio mėnesiais – 
po 100 Lt.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Algimanta Pabedins-
kienė pabrėžia, kad tiems pen-
sininkams, kuriems nepriemo-
ka neviršys 100 litų, ji dar šie-
met bus išmokėta visa. Pasak 
ministrės, svarbu yra tai, kad 
šios pensijų nepriemokos bus 
paveldimos nuo Valstybinių 
socialinio draudimo senatvės 
ir netekto darbingumo (inva-
lidumo) pensijų kompensavi-
mo įstatymo įsigaliojimo da-
tos – tai yra 2014 metų gegužės  
22-os dienos. Tai reiškia, kad 
žmogui, kuriam priklausė kom-
pensacija, išėjus Anapilin po 
2014 gegužės 22-osios, ji atiteks 
paveldėtojams.

Jau netrukus – pirmosios 
pensijų kompensacijos

Pasak ministrės A. Pabe-
dinskienės, per šią ir kitą sa-
vaitę kiekvienam žmogui, ku-
riam priklauso kompensacija, 
turi būti pristatytas „Sodros“ 
ženklu pažymėtas registruotas 
laiškas su sprendimu apie tiks-
lią kompensuojamą sumą ir jos 
išmokėjimo terminus. Kartu su 
sprendimu voke bus ir unika-
lus kliento identifikavimo nu-
meris. Prireikus gyventojai su 
šiuo kodu galės gauti asmeninę 
informaciją telefonu 1883 arba 
(8-5) 250 0883.

Pažymėtina, kad kompensa-
cija bus išmokėta nepriklauso-
mai nuo to, ar gyventojas gaus 
sprendimą, ar ne. Pinigai bus iš-
mokėti (pristatyti) tokiu pačiu 
būdu, kokiu išmokama pensija – 
tai yra į banko sąskaitą, į namus 
arba mokėjimo įstaigą.

Prašymų dėl kompensaci-
jų apskaičiavimo ir išmokėjimo 
teikti nereikia, nebent asmuo 
išvyko į užsienį arba pasibaigė 
jam mokėtos netekto darbingu-
mo (invalidumo) pensijos skyri-
mo terminas. Tokiu atveju pra-
šymą reikėtų pateikti artimiau-
siame „Sodros“ teritoriniame 
skyriuje.

Primename, kad dirbusiems 
pensininkams pensijos buvo 
mažintos du kartus. Šiemet pra-
dedamu kompensavimu kom-
pensuojamas tik vienas sumaži-
nimas (toks pats, kaip ir nedir-
busiems pensininkams). Pensi-
jos iki 650 Lt nebuvo mažintos. 

SaDM inf. 

• prašymą, 
• asmens tapatybę patvirtinan-
tį dokumentą (pasą arba asmens 
tapatybės kortelę);
• darbingumo lygio pažymą 
arba neįgaliojo pažymėjimą; 
• 3 x 4 dydžio nuotrauką (spal-
votą arba nespalvotą); 
• priklausomai nuo konkrečios 
situacijos – papildomus doku-
mentus. 

Prašymą gali pateikti ir kiti 
asmenys (šeimos nariai, globė-
jai, rūpintojai ir kt.), papildo-
mai pateikę savo asmens tapa-
tybę patvirtinantį dokumentą, 
nurodę priežastį, dėl kurios as-
muo (vienas iš suaugusių šei-
mos narių) ar jo globėjas, rū-
pintojas negali to padaryti pats. 

Turintiesiems Neįgaliojo pa-
žymėjimą taikomos vaistų kom-
pensavimo, transporto (įsigy-
ti lengvatinį vienkartinį važia-
vimo tolimojo reguliaraus su-
sisiekimo autobusais, keleivi-
niais traukiniais bilietą, vien-
kartinį arba mėnesinį vardinį 
važiavimo vietinio (miesto ir 
priemiestinio) reguliaraus su-
sisiekimo autobusais ir trolei-
busais bilietą) ir kitos lengva-
tos bei garantijos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai neįgaliesiems pristatė padidėjusį 2015 m. biudžetą.

Aktualijos
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Komentuojame–
konsultuojame

Daktaras
Aiskauda Kakava – ypatingas tonizuojantis produktas

Mokslininkai paskaičiavo, 
jog apie kakavos naudą 

žmogaus sveikatai jau paskelbta 
apie 140 mokslo darbų. Kuo gi 
ypatingas šis tonizuojantis pro-
duktas, kurio istorija prasidė-
jo maždaug prieš 3 tūkst. metų? 
Turbūt lengviausia būtų pasa-
kyti, jog kakavoje rasta per 300 
įvairių organinių junginių ir jo-
kiu būdu negalima tvirtinti, kad 
šis skaičius yra galutinis.

Taigi kas yra kakava? Tai ka-
kavmedžio (jis savaime auga Pie-
tų ir Centrinėje Amerikoje, augi-
namas Šiaurės ir Pietų pusrutulio 
atogrąžų juostuose) sėklų (pupe-
lių) išspaudų milteliai. 

Kakavos sėklų produktai
Iš kakavos sėklų gaminamas 

kakavos aliejus (šviesiai geltonas, 
malonaus kvapo), iš išspaudų – 
kakavos milteliai (jų kvapas pri-
klauso nuo lakiųjų medžiagų; jų 
būna iki 40-ies), kurie sudaro šo-
kolado pagrindinę sudedamąją 
dalį (kitos dalys – riebalai, cuk- 
raus pudros masė su priedais), ir 
kakavos gėrimas. Be to, dar ga-
minamas kakavos sviestas. Jis 
vartojamas maistui (šio sviesto 
yra ir baltajame šokolade) ir kaip 
pagrindas medicininės paskirties 
žvakutėms bei piliulėms gaminti.

Šiek tiek istorijos faktų
Kakavmedžius (nereikia šių 

medžių painioti su kavame-

džiais, iš kurių sėklų [pupelių] 
gaminama kava) pirmieji pradė-
jo auginti majai, inkai ir actekai.

Žlugus actekų imperijai, is-
panai pradėjo masiškai gabenti į 
Europą kakavos sėklas ir Meksi-
koje pagamintą šokoladą. 

Lietuvoje gali augti tik 
šiltnamiuose

Pastaruoju metu daugiausia 
auginama kakavmedžių (beje, jų 
yra daug rūšių) ir pagaminama 
kakavos Vakarų Afrikoje (Gana, 
Kamerūnas; į šias šalis kakavme-
dis pateko iš Amerikos). Taip pat 
kakavmedžio plantacijų esama 
Lotynų Amerikoje, Indonezijo-
je, Šri Lankoje. Kai kuriose kito-
se šalyse (pavyzdžiui, Lietuvoje) 
šie augalai gali augti ir duoti vai-
sių tik šiltnamiuose.

Cheminės sudėties 
komentarai

Kakavoje yra įvairių vitami-
nų, mineralų, organinių rūgš-
čių, augalinių baltymų, anglia-
vandenių, krakmolo, cukraus ir 
daugybė kitų organizmui svar-
bių medžiagų. 

Jei kakavą lyginsime su kava 
pagal kofeino kiekį, tai pastebė-
sime labai didelį skirtumą. Mat 
kakavoje yra vos 0,2 % kofeino 
(tai puiki žinia tiems, kurie ne-
gali gerti kavos), tačiau netrūksta 
kitų tonizuojančių ir kitaip svei-
katą gerinančių medžiagų.

Antai teofilinas aktyvina cen-

trinės nervų sistemos veiklą, ple-
čia kraujagysles; teobrominas (taip 
pat jo yra ir arbatmedžio lapuo-
se) didina darbingumą (veikia 
silpniau negu kofeinas), stimu-
liuoja širdies, kraujagyslių ir kvė-
pavimo sistemas, padeda susi-
koncentruoti; fenilefilaminas ir 
triptofanas gerina nuotaiką, ma-
žina jaudulį ir įtampą (pavyz-
džiui, prieš egzaminus), nelei-
džia įsigalėti depresijai; melani-
nas saugo odą nuo žalingo ultra-
violetinių ir infraraudonųjų spin-
dulių poveikio; antioksidatoriai  
(t. y. medžiagos, stabdančios 
oksidaciją; jų kakavoje daugiau 
negu arbatžolėse) flavonoidai ge-
rina širdies ir kraujagyslių sis-
temos veiklą bei lėtina organiz-
mo senėjimo procesą; anandami-
das stimuliuoja endorfino (natū-
ralaus antidepresanto) gamybą; 
kakavoje esantis didelis kiekis ka-
lio gali pasitarnauti atsiradus šir-
dies nepakankamumui; prociani-
dinas jaunina odą, didina jos elas-
tingumą, padeda greičiau gyti 
žaizdoms.

Neverta nuogąstauti dėl to, 
jog įvairiuose žinynuose nuro-
doma, jog kakava turi 10–15 % 
riebalų. Tai ne šiaip sau riebalai 
„blogiečiai“, o labai svarbios or-
ganizmui nesočiosios riebalų rūgš-
tys, kurių trūkstant kraujyje pa-
daugėja cholesterolio ir greičiau 
susergama ateroskleroze. 

Pastabos:
1. Kakavą taip pat naudinga 

vartoti sergant angina, bronchi-
tu, gripu, plaučių ir žarnyno už-
degimu.

2. Geriausia kakavą gerti (pa-
geidautina neviršyti kakavos 
miltelių dozės, kuri nurodyta ant 
pakuotės) rytą arba bent pirmoje 
dienos pusėje, bet ne vakare (gali 
sutrikdyti miegą).

Kakava kosmetikoje
Kosmetikoje vartojami tiek 

kakavos miteliai, tiek kakavos 
aliejus. Kakavos aliejus puikiai 
tinka bet kokio tipo veido (ir kak- 
lo) odai, tačiau ypač rekomen-
duotinas sausai, jautriai ir vys-
tančiai odai. Taip pat šis aliejus 
tiks ir gležnai vokų bei lūpų odai.

Kosmetika, kurios pagrindą 
sudaro kakava, patikimai sau-
go odą nuo negatyvių aplin-
kos faktorių, išlygina nedideles 
raukšles, pristabdo odos senėji-
mo procesą, gerina veido spal-
vą, kažkiek tinka gydant ran-
dus, celiulitą. 

Pati paprasčiausia priemonė 

Šeimos gydytojo ir 
specialisto paslaugos, 

kurias turite gauti 
nemokamai

Jei esate apdraustas priva-
lomuoju sveikatos draudimu 
(PSD) ir prisirašęs polikliniko-
je ar šeimos klinikoje (nesvarbu, 
ar viešojoje, ar privačioje), suda-
riusioje sutartį su teritorine ligo-
nių kasa, jums nekainuos nei ap-
silankymas pas šeimos gydyto-
ją, nei šeimos gydytojo jums pa-
skirti būtini tyrimai (priskirti šei-
mos gydytojo kompetencijai), nei 
siuntimas konsultuotis pas gydy-
toją specialistą, nei tyrimai pagal 
prevencines programas, kaip ir 
daugelis kitų paslaugų. 

Su šeimos gydytojo siuntimu 
už gydytojo specialisto konsulta-
ciją ir jos metu gydytojo specia-
listo paskirtus tyrimus diagno-
zei nustatyti bei gydymui pa-
skirti taip pat mokėti nereikia. Be 
šeimos gydytojo siuntimo nemo-
kamai teikiama ir būtinoji pagal-
ba. Žinotina, kad siuntimas ne-
mokamai konsultuotis išduoda-
mas pagal poreikį, kai šeimos gy-

Tad, jei ligoninėje gautumėte 
„pirkinių sąrašą“, kreipkitės į li-
goninės administraciją ir klaus-
kite, ar tai teisėta. Klauskite, ko-
kiais atvejais ligoninėje reikės 
susimokėti. Pavyzdžiui, kai yra 
alternatyva – galima pasirinkti 
tarp ligonių kasų kompensuoja-
mo vaisto ar priemonės ir bran-
gesnio vaisto ar priemonės, rei-
kės sumokėti ne visą kainą, o 
tik skirtumą tarp PSDF lėšomis 
kompensuojamo ir brangesnio-
jo varianto. Atminkite, kad to-
kiu atveju turėsite raštiškai pa-
tvirtinti savo sutikimą naudoti 
brangesnę alternatyvą.

Pasitaiko, kad pacientai pa-
geidauja tyrimų ar procedūrų, 
kuriems gydytojas nemato bū-
tinybės ir neskiria. Jums pagei-
daujant ir gydytojui nepriešta-
raujant, nusprendę naudotis šio-
mis procedūromis už jas turėsite 
sumokėti. Tuomet gydymo įstai-
gos kasoje reikės sumokėti gydy-
mo įstaigos administracijos pa-
tvirtintą, viešai skelbiamą kainą.

Apdairiai įsigykite 
ortopedijos priemones 
Jei jums reikalinga ortopedi-

jos technikos (OTP) priemonė, 
kurią paskyrė gydytojas specia- 
listas, nepamirškite, kad visada 
galite pasirinkti jos gamintoją. 
Dažnai (bet ne visada) tą pačią 
priemonę gamina kelios įmonės, 
tad pasidomėkite, kiek už tą pa-
čią OTP reikės primokėti skirtin-
gose įmonėse – visada galite pa-

sirinkti gamintoją, kur priemoka 
mažiausia. Nemažai daliai pa-
cientų šios priemonės kompen-
suojamos 100 proc., todėl prie-
moka galima tik už konkrečios 
priemonės technologinius ypa-
tumus (pavyzdžiui, jei ji paga-
minta iš brangesnės medžiagos 
ar joje yra papildomų konstruk-
cinių elementų). Pasidomėkite, 
ar priemoka yra privaloma, ar 
taikoma todėl, kad siūloma pa-
gaminti geresnę nei kompensuo-
jama priemonė. 

Gavę jau pagamintą OTP, 
įsitikinkite, kad jos savybės yra 
tokios, kokias nurodė ją skyręs 
gydytojas specialistas. Nepirki-
te ir nenaudokite kitokių orto-
pedinių priemonių, kurių jums 
neskiria gydantis gydytojas. Jei 
vis dėlto kiltų abejonių dėl prie-
monės savybių, priemokos tei-
sėtumo, kreipkitės į VLK Orto-
pedijos technikos kompensavi-
mo skyrių. 

Jei reikia endoprotezavimo
Sąnarių keitimo operaci-

jos Lietuvoje nuolat atliekamos  
20-yje gydymo įstaigų, jose pla-
nines operacijas atlieka patyrę 
gydytojai specialistai, operaci-
jų skaičius kasmet auga. Kur ir 
kiek reikia laukti šių operacijų, 
skelbiama VLK interneto sve-
tainėje (skyrelyje „Sąnarių en-
doprotezai“). Tad turėdami gali-
mybę pasirinkti tiek gydymo įs-
taigą, tiek operuojantį specialis-
tą, pagalvokite, ar visada išmin-

tinga rinktis gydymo įstaigą, ku-
rioje didžiausia eilė. Įvertinkite, 
ar verta savo lėšomis įsigyti en-
doprotezą ir laukti, kol dalis šių 
jūsų išlaidų bus kompensuota.  

Visi VLK nupirkti endopro-
tezai yra kokybiški, patikimi ir 
sertifikuoti ES, tokie pat nau-
dojami ir kitose Europos šalyse.  

Kaip elgtis pacientui?
Jei gydotės, nesibaiminkite 

klausti gydytojo: medikų parei-
ga – paaiškinti pacientams, ko-
kios paslaugos, tyrimai ar vaistai 
yra apmokami iš PSDF biudžeto, 
kodėl ir už ką prašoma mokėti, 
atsakyti į kitus pacientų klausi-
mus. Klauskite, ar negalite gauti 
nemokamo gydymo, paprašyki-
te paaiškinti, kodėl siūloma pa-
tiems pirkti gydymo priemones.

Jei manote, kad brangesni 
vaistai ir kitos priemonės jums 
nereikalingi arba jų tiesiog ne-
galite įsigyti, praneškite gydy-
tojui apie savo apsisprendimą 
gydytis iš PSDF biudžeto apmo-
kamais vaistais ir medicinos pa-
galbos priemonėmis, priminki-
te, jog turite tokią teisę ir iš jūsų 
negali būti reikalaujama papil-
domo mokesčio. Jeigu iš gydy-
tojo nesulaukiate aiškaus atsa-
kymo, kreipkitės į gydymo įs-
taigos administraciją. 

Jei vis dėlto jau sumokėjote 
ir suabejojote, ar tai teisėta, iš-
saugokite mokėjimo dokumen-
tus ir kreipkitės į gydymo įstai-
gą raštu, o jei atsakymas neten-
kina – į teritorinę ligonių kasą. 
Čia galėsite išsiaiškinti, o paaiš-
kėjus, kad pinigai iš jūsų paimti 
neteisėtai, gydymo įstaiga turės 
grąžinti lėšas.  

veido ir kaklo odai – kaukė (ji iš-
lygina smulkias raukšleles, toni-
zuoja ir jaunina odą), kurią suda-
ro kelių sluoksnių marlės atrai-
ža sudrėkinta kakavoje (be cuk- 
raus). Ši kaukė 30 min. laikoma 
ant odos, po to oda nuplaunama 
šiltu vandeniu. 

Kakava, kakavos aliejus, 
kakavos sviestas 

nerekomenduotini
– vaikams iki 3 metų,
– hiperaktyviems vaikams,
– esant padidėjusiam jautru-

mui šokoladui ir kitiems gami-
niams, į kurių sudėtį įeina ka-
kava ir kakavos aliejus (galimos 
alerginės reakcijos),

– nutukus,
– sergant inkstų ir kitų šlapi-

mo organų akmenlige,
– sergant skrandžio ligomis, 
– sergant žarnyno ligomis 

(ypač joms paūmėjus),
– sergant podagra,
– užkietėjus viduriams.
Pastabos:
1. Nepatartina kakavos (ir jos 

produktų) vartoti dideliais kie-
kiais (ši nuoroda taikytina vi-
siems).

2. Būtina saugotis apkartu-
sios, rūgščios kakavos. 

3. Sergant ateroskleroze ir 
diabetu kakava gali būti vartoja-
ma tik retkarčiais ir mažais kie-
kiais (rekomenduotina prieš tai 
pasitarti su gydytoju).

Romualdas OGINSKaS

Neskubėkite mokėti, kai gydymas  
turi būti nemokamas

Valstybinė ligonių kasa 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VKL) ragi-
na pacientus būti išmin-
tingus ir taupius – nemo-
kėti už tai, už ką ligonių 
kasos moka Privalomojo 
sveikatos draudimo fon-
do (PSDF) lėšomis.

dytojas ar gydytojas specialistas 
įvertina jūsų sveikatos būklę. Jei 
siuntimo neturite ir pageidauja-
te specialisto apžiūros, tokia kon-
sultacija būtų mokama.

Paslaugos pagal 
prevencines programas – 

nemokamos 
Lietuvoje vykdomos svarbios 

prevencinės programos: gimdos 
kaklelio, krūties, priešinės liau-
kos ir storosios žarnos vėžio, šir-
dies ir kraujagyslių ligų, vaikų 
dantų silantavimo. Visiems ap-
draustiesiems, patenkantiems į 
šių programų amžiaus grupes, 
šeimos gydytojas turi pasiūly-
ti periodiškai pasitikrinti dėl šių 
ligų ir atlikti PSDF lėšomis ap-
mokamus tyrimus.

Tačiau net jei pacientas ne-
patenka į prevencinių programų 
amžiaus grupes ir turi sveikatos 
nusiskundimų, gydantis gydyto-
jas sprendžia, ar siųsti pacientą 
konsultacijai pas specialistą. Spe-
cialisto skirti tyrimai atliekami 
nemokamai. 

Jei gydotės ligoninėje
Jei tenka gydytis ligoninėje 

su gydančiojo gydytojo siunti-
mu, čia nereikės mokėti už gy-
dytojo skiriamas procedūras, ty-
rimus, vaistus ar medicinos pa-
galbos priemones. PSDF biu-
džeto lėšomis ligoninės yra ap-
rūpinamos VLK ar pačių ligo-
ninių perkamais vaistais ir prie-
monėmis. 
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„Vilties paukštės“ dainos skambėjo 
Kėdainiuose

Laimos Stakeliūnienės, daina-
vęs apie gimtą kraštą, praėjusių 
dienų ilgesį. 

Šiltai, lyriškai skambėjo ir 
Birštono savivaldybės neįgaliųjų 
draugijos ansamblio „Sugrįžki, 
jaunyste“, vadovaujamo Ramu-
tės Zdanavičienės, atliekamos 
dainos. Programoje „Gyvenimo 
spalvos“– ir nostalgiški, ir links-
mi kūriniai, tačiau visi įdomūs. 

Romantišką nuotaiką scenoje 
sukūrė ir Nijolės Skuodienės va-
dovaujamas Elektrėnų neįgalių-
jų draugijos ansamblis „Žara“. 
Jo programa vadinosi „Jaunys-
tės ilgesys“, o daugelis ansam-
blio atliktų dainų sukurtos pa-
čios vadovės. 

Netrūko šventėje ir linksmes-
nių pasirodymų. Renginį pra-
dėjo Kėdainių rajono neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Giedra“: 
„Širdis nesensta mūs niekados, / 
Širdis vis skuba lyg bangos tos.“ 
Jie savo nuotaikinga programa 
tarsi priminė, kad nesvarbu, ko-
kio amžiaus ar kokios sveikatos 
žmogus būtų, jo polinkis į dainą 
(ar kitą meno formą), noras tobu-
lėti niekada neužgęsta. 

Įvairiais instrumentais ir gera 
nuotaika „apsiginklavę“ į sce-
ną lipo 2 kaimynų ansambliai: 
Kauno rajono neįgaliųjų draugi-
jos „Ratilis“ (vadovas Petras Vai-
čiulionis) ir Garliavos neįgaliųjų 
draugijos „Šarma“ (vadovė Vio-
leta Traškevičienė). 

Šį kartą „Vilties paukštėje“ 
buvo ir staigmenų – pasirodė 
Jonavos rajono neįgaliųjų drau-
gijai atstovavusi humoro grupė 
„Rykštė“ ir 2 solistai. „Rykštė“ 
savo vaidinime pasakojo apie 
emigrantę dukrą, nelankančią 
mamos, o dar ir pinigų prašan-
čią... Negana to, ji pranešė parsi-
vežanti į namus žentą – užsienie-
tį (o iš tikrųjų – Joną iš gretimo 
kaimo), kuris nei vyras, nei mo-
teris, o be to, dar ir vedęs. 

Edmundo Kučinsko vaidme-
nį scenoje atliko upninkietis My-
kolas Kručas, o jo bičiulis Bronis-
lovas Sedleckas padainavo savo 
sukurtą romansą „Tu atėjai“ Gra-
žinos Dauginienės žodžiais. 

Gausūs ansambliai 
Į sceną kopė ir 3 itin gausūs 

kolektyvai, kuriuose dainuoja po 
12-14 žmonių. Vienas iš jų – Pa-
nevėžio miesto neįgaliųjų drau-
gijos mišrus vokalinis ansam-
blis „Jovaras“ (vadovas Žygin-
tas Anilionis), šventėje atlikęs 

muzikinę-literatūrinę kompo-
ziciją ,,Čia mūsų žemė – gim-
tinė mylima“. Koncerto žiūro-
vus ansamblis maloniai nuste-
bino, nes į programą apie gimti-
nę įtraukė dainas ne tik apie Lie-
tuvą, bet parodydami solidaru-
mą su ukrainiečiais, norinčiais 
gyventi laisvoje šalyje, atliko jų 
liaudies dainą. 

Itin nuotaikingas buvo ir ki-
tas gausus kolektyvas – miš-
rus ansamblis „Viltis“ iš Širvin-
tų (vadovė Nijolė Vitkauskai-
tė). „Su daina prasmingesnė bus 
daina“, – traukė širvintiškiai, 
savo skleidžiama energija išju-
dinę visą salę, o jų balsai skam-
bėjo taip stipriai, kad net chorui 
nebūtų gėda.

Ne mažiau ryškus – ir Drą-
sos Ramanauskienės vadovau-
jamas Vievio neįgaliųjų draugi-
jos „Jievaras“, jau daugelį metų 
žavintis stipriais dainininkų bal-
sais, o šį kartą atlikęs populiarias 
Miko Vaitkevičiaus, Benjamino 
Gorbulskio ir kt. dainas. 

Atradę muziką
Iš kitų kolektyvų išsiskyrė 

Kauno miesto neįgaliųjų draugi-
jos ansamblis „Atgaiva“. Turbūt 

daugeliui salėje sėdėjusių per 
kūną ėjo šiurpuliukai klausant 
3, net 4 balsais atliekamų F. Šo-
peno, B. Dvariono melodijų. Jų 
pasirodymas pakylėjo, nukėlė į 
svajų pasaulį, graudino, džiugi-
no, jaudino. 

„Aš nedainuosiu užstalės 
dainų“, – iškart perspėjo ansam-
bliui vadovauti pradėjusi Dalia 
Liutkienė. O kolektyvo narės 
dėl to nė kiek nenusiminė. „De-
gam noru dainuoti, tik ir lau-
kiam susitikimų“, – sakė jos ir 
pasakojo, koks ypatingas jaus-
mas užlieja, kai pavyksta gerai 
atlikti vieną ar kitą kūrinį, kaip 
iki ašarų jaudina tos akimirkos 
ir kaip jos gydo. „Kad atrastum 
muziką, reikia ja gyventi, – sako 
D. Liutkienė. 

Jai pritaria ir Birutė Sasnaus-
kienė, vadinanti save laimin-
giausia pasaulyje mergaite (tie-
sa, jau skaičiuojančia 82-uosius 
metus ir per porą metų iškentu-
sia ant vienos rankos pirštų ne-
suskaičiuojamas operacijas...): 
„Aš gyvenu daina. Tai – mano 
visas gyvenimas“, – sako gyve-
nimo džiaugsmą spinduliuojan-
ti moteris. 

Ansamblio dainininkės ne-

Kviečia 
„Žvaigždės ir 
žvaigždutės“ 

Auksiniam Vilniaus rude-
niui – auksinai balsai. Taip 

apibūdintumėm Lietuvos mu-
zikų rėmimo fondo (LMRF) 
rengiamą, jau 24-ąją „Žvaigž-
džių ir žvaigždučių“ šventę, 
kurią lapkričio 20 d. 18 val. 
Vilniaus rotušėje klausyto-
jams dovanos daugkartinis 
tarptautinių konkursų laurea-
tas Šiaulių berniukų ir jaunuo-
lių choras „Dagilėlis“, vadovau-
jamas jo įkūrėjo, meno vadovo 
ir dirigento Remigijaus Ado-
maičio. Šiemet tarptautiniame 
chorų festivalyje Pekine (Kini-
ja) choras pelnė I vietą ir aukso 
apdovanojimą. Tai vienintelis 
Lietuvos kolektyvas, koncerta-
vęs Sankt Peterburgo valstybi-
niame Ermitaže (Rusija), Berly-
no valstybinėje operoje „Un-
ter den Linden“ (Vokietija), Fi-
ladelfijos meno atlikėjų „Kim-
mel“ centre (JAV), žymiojoje 
Marios Laach abatijos bažny-
čioje (Vokietija), prestižinėje 
Pekino didžiojoje liaudies sa-
lėje (Kinija). Choras pelnė pui-
kių klausytojų ir muzikos kri-
tikų atsiliepimų po koncer-
tų Vašingtono šv. Mato kate-
droje (JAV), Sankt Peterburgo  
M. Glinkos valstybinėje Kape-
loje ir Kaliningrado Katedroje 
(Rusija), Kornvalio grafystės 
Truro Katedroje (Jungtinė Ka-
ralystė), Baltarusijos valstybi-
nėje ir Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijose bei kitose pres-
tižinėse salėse.

Koncerte dalyvaus ir iš 
Šiaulių kilę operos solistai – 
pasaulinio garso tenoras Vir-
gilijus Noreika ir jauna, am-
bicinga, kylanti žvaigždė Vik-
torija Miškūnaitė (sopranas). 
Jiems talkins koncertmeis-
teriai Daiva Šulcaitė ir Alek-
sandras Vizbaras. Koncer-
te skambės kompozitorių 
V. Klovos, V. Miškinio, A. Bra-
žinsko, R.  Šileikos, L. Vilkon-
čio, R.  Mikelsko, Dž.  Pučinio, 
J. Štrauso, J. Hermano, M. Ar-
cherio, L. Denzos, K. Hampto-
no G. D. Veiso kūriniai. 

Ši šventė – pažintis su ryt-
dienos žvaigždėmis, tad linkė-
dami jiems sėkmės ir polėkio, 
dermės ir skambesio, tikime, 
kad „Dagilėlio“ dainos, pakilę 
virš senojo Vilniaus bokštų, su-
virpins ne vieną rudenio žvar-
bos paliestą širdį.

Vilniaus neįgaliųjų orga-
nizacijoms įteikti nemokami 
kvietimai į šį koncertą.

Aušra DUoBIENė
LMRF projektų vadovė

slepia, kad vadovė – labai reikli 
(kaipgi kitaip pasiekti tokį rezul-
tatą?), tačiau negaili jai ir pagyrų. 

„Atgaivos“ moterys džiau-
giasi neseniai pasisiuvusios nau-
jus sceninius drabužius, be to, 
netrukus planuoja įrašyti kom-
paktinę plokštelę. Už visa tai jos 
dėkingos prekybos miesteliui 
„Urmas“, kuris iš visos šūsnies 
prašymų paremti nutarė padėti 
būtent joms. 

Ar reikia konkurso?
„Vilties paukštės“ koncer-

tuose šiemet dalyvavo 62 kolek-
tyvai. Stebint juos nejučia kyla 
mintys, kiek vis tik daug žmonių 
nori dainuoti... Daugelis jų turi 
negalią, kenčia skausmus ar pa-
tiria kitus sunkumus, tačiau sce-
noje šypsosi ir atrodo labai besi-
džiaugiantys gyvenimu. Nors ne 
visos LND asocijuotos narės turi 
savo ansamblį, tačiau kai kurios 
organizacijos į šventę atvežė net 
po kelis kolektyvus. 

Pastaraisiais metais „Vilties 
paukštėje“ atsisakyta vertinimo. 
Anksčiau buvo rengiami kon-
kursai, išrenkami geriausi ko-
lektyvai, skirstomos vietos, vė-
liau pradėtas skelbti tik nomina-
cijas. Dabar vyksta šventė-kon-
certas. Ar to užtenka? Nuomo-
nių yra įvairių. Vieni mano, kad 
neįgaliųjų kolektyvams nebūti-
nas vertinimas, jis sukelia daug 
nereikalingo streso, kiti sako, 
kad konkursas versdavo pasi-
tempti. Pastarąją nuomonę pa-
prastai išsako stipresni kolekty-
vai, intensyviai dirbantys ir, ži-
noma, norintys, kad tai būtų pa-
stebėta ir įvertinta. 

Vis dėlto, nuskambėjus pa-
skutiniams „Vilties paukštės“ 
akordams, turbūt ne vienam pa-
sidarė gaila, kad viskas baigėsi, 
kad kolektyvai, taip ilgai ruo-
šęsi, su savo programomis vėl 
turės užsidaryti repeticijų salė-
se. Norėtųsi dar vieno, „laure-
atų“ koncerto, kuriame geriau-
si kolektyvai dar kartą parody-
tų savo programas (gal daugiau 
dainų padainuotų), pasidalytų 
vieni su kitais patirtimi.

Tokiai minčiai pritaria ir „Vil-
ties paukštę“ koordinavusi LND 
projekto vykdytoja Saulė Vėje-
lienė. Tikrai susidarytų grupe-
lė ansamblių, kurie norėtų būti 
įvertinti, pastebėti, sulaukti ko-
misijos komentarų. S. Vėjelienė 
pasidžiaugė, kad atsiranda ko-
lektyvų, kurie neina lengviau-
siu keliu, o ieško įvairesnių iš-
raiškos formų. Įdomu žiūrė-
ti į pasirodymą ir tada, kai atsi-
spindi regiono koloritas. Gaila, 
kad ne visi kolektyvai atnauji-
na savo repertuarą, o kai kurios 
dainos netgi kartojamos metai iš 
metų. Ji svarsto, kad galbūt prie 
ansamblių pasirodymų drąsiau 
galėtų prisijungti ir kitokio po-
būdžio – pavyzdžiui, humoro, 
kolektyvai. S. Vėjelienė linki vi-
siems kolektyvams ryžto, nau-
jų idėjų, ir, žinoma, džiugių aki-
mirkų bendraujant su žiūrovais 
ne tik „Vilties paukštės“, bet ir ki-
tose scenose. 

aurelija BaBINSKIENĖ 
Egidijaus Skipario nuotr.

„Žara“ iš Elektrėnų atliko romanti-
nes dainas.

Geros nuotaikos nestokojo mišrus vokalinis ansamblis „Viltis“ iš Širvintų.

Santūrus Birštono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Sugrįžki, jaunyste“.

„Rykštė“ iš Jonavos vienintelė pristatė humoristinę programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, lapkričio 24 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/6) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (95). 11.00 Pasaulio panorama 
(kart.). 11.30 Savaitė (kart.). 12.00 
Gyvenimas (kart.). 13.00 Mažasis 
princas (2/7). 13.30 Premjera. Ma-
giški fėjų Vinksių nuotykiai (6/5). 
14.00 Laba diena, Lietuva. 14.05 
Žinios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 
15.45 Žinios. 16.05 Komisaras Rek-
sas (14/7) N-7. 17.10 Premjera. Di-
dysis Gregas (3/8) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.50 
Premjera. Meilė kaip mėnulis (44). 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dėmesio centre. 21.15 
LRT forumas. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 22.30 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 Place-
bo efektas. Dokumentinis f. Didžioji 
Britanija, 2014 m. (Subtitruota, kart.). 
1.00 Senis (273) N-7. 2.00 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 3.45 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.). 4.35 LRT fo-
rumas (kart.). 5.30 Žingsnis po žings-
nio. Būstas (kart.). 

Antradienis, lapkričio 25 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/7) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (96). 11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.). 12.00 Naciona-
linė paieškų tarnyba (kart.). 13.00 
Premjera. Tatonka ir mažieji drau-
gai (1). 13.15 Premjera. Džiunglių 
knyga (1). 13.30 Premjera. Magiš-
ki fėjų Vinksių nuotykiai (6/6). 14.00 
Laba diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.05 Komisaras Reksas (14/8) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gregas 
(3/9) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Emigrantai. 
19.50 Premjera. Meilė kaip mėnulis 
(45) 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.15 Specialus tyrimas. 21.55 Lie-
tuva gali. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.30 Durys atsidaro. 23.10 
Vakaro žinios. 23.30 Dabar pasauly-
je. 24.00 Senis (274) N-7. 1.10 Tikri 
vyrai (kart.). 2.00 Laba diena, Lietu-
va. (kart.). 3.45 Stilius (kart.). 4.35 
Emigrantai (kart.). 5.20 Specialus 
tyrimas (kart.). 

Trečiadienis, lapkričio 26 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/8) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(97). 11.00 Emigrantai (kart.). 12.00 
Specialus tyrimas (kart.). 12.35 La-
šas po lašo (kart.). 12.45 Žingsnis po 
žingsnio. Būstas. (kart.). 13.00 Ma-
žasis princas (2/8). 13.30 Premjera. 
Magiški fėjų Vinksių nuotykiai (6/7). 
14.00 Laba diena, Lietuva. 14.05 
Žinios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 
15.45 Žinios. 16.05 Komisaras Rek-
sas (14/9) N-7. 17.10 Premjera. Di-
dysis Gregas (3/10) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Gyvenimas 19.50 Premjera. Mei-
lė kaip mėnulis (46). 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Dė-
mesio centre. 21.15 Auksinis protas. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
23.10 Vakaro žinios. 23.30 Dabar pa-
saulyje. 24.00 Pasaulio dokumentika. 
Keliaujantys namų dailintojai. Suo-
mija, 2009 m. 1 d. 0.35 Senis (275) 
N-7. 1.35 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (Subtitruota, kart.). 2.00 Laba 
diena, Lietuva (kart.). 3.45 Bėdų tur-
gus (kart.). 4.35 Gyvenimas (kart.). 
5.20 Durys atsidaro (kart.). 

Ketvirtadienis, lapkričio 27 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/9) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(90). 11.00 Auksinis protas (kart.). 
12.30 Durys atsidaro (kart.). 13.00 
Premjera. Tatonka ir mažieji draugai 
(2). 13.15 Premjera. Džiunglių kny-
ga (2). 13.30 Premjera. Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai (6/8). 14.00 Laba 
diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 
16.05 Komisaras Reksas (14/10) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gregas 
(3/11) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Tikri vyrai. 
Realybės dokumentika. 19.50 Prem-
jera. Meilė kaip mėnulis (47). 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Dėmesio centre. 21.15 Mūsų 

laisvės metai. 2009-ieji. Pertraukoje 
– 22.00 Loterija „Perlas“. 23.10 Va-
karo žinios. 23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Pasaulio dokumentika. Žemy-
nų raida. 3 d. Šiaurės ir Pietų Ameri-
ka. 1.00 Senis (276) N-7. 2.00 Laba 
diena, Lietuva. (kart.). 3.45 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai (kart.). 4.35 Tikri 
vyrai (kart.). 5.20 Lietuva gali (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 28 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/10) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(90). 11.00 Meilė kaip mėnulis (44–
47) (kart.). 13.00 Mažasis princas 
(2/9). 13.30 Premjera. Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai (6/9). 14.00 Laba 
diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 
16.05 Komisaras Reksas (14/11) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gre-
gas (3/12) N-7. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.35 Žings-
nis po žingsnio. Būstas. 18.50 Prem-
jera. Kelias į laimę 2 (2/8) N-7. 19.50 
Duokit šansą. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Maltie-
čių sriuba 2014. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 23.30 Dabar pasau-
lyje. 24.00 Premjera. Jūrų pabaisa. 
Siaubo trileris. JAV, 2008 m. N-14. 
1.35 Senis (277) N-7. 2.35 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 4.25 Duokit šan-
są (kart.). 4.50 Lašas po lašo (kart.). 
5.00 Mokslo ekspresas (kart.). 5.20 
Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 

Šeštadienis, lapkričio 29 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 7.00 Emigrantai (kart.). 
7.55 Specialus tyrimas (kart.). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Šervu-
do padauža Robinas Hudas (29, 30). 
9.25 Premjera. Vakavilis (2). 9.50 
Premjera. Čaplinas (50). 10.00 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. 11.00 
Durys atsidaro (kart.). 11.30 Lietu-
va gali (kart.). 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Žemynų raida. 3 d. Šiau-
rės ir Pietų Amerika (kart.). 13.00 Is-
torijos detektyvai. 14.00 Duokit šan-
są (kart.). 14.30 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (Subtitruota). 15.00 Tikri 
vyrai (kart.). 16.00 Žinios (su verti-
mu į gestų kalbą). 16.15 Sveikini-
mų koncertas. 17.30 Kalėdų eglu-
tės įžiebimo šventė „Debesų taku“. 
18.30 Bėdų turgus. 19.30 Stilius. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Auksinis balsas. 23.15 
Premjera. Romelis. Biografinė dra-
ma. Vokietija, Prancūzija, Austrija, 
2012 m. N-14. (Subtitruota). 1.30 
Senis (278) N-7. 2.30 Istorijos de-
tektyvai (kart.). 3.15 Auksinis bal-
sas (kart.). 5.05 Bėdų turgus (kart.). 

Sekmadienis, lapkričio 30 d. 
6.05 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite (kart.). 7.00 Šventadienio 
mintys. 7.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akademi-
ja. 9.00 Premjera. Šervudo padauža 
Robinas Hudas (31, 32) 9.25 Prem-
jera. Vakavilis (3). 9.50 Premjera. 
Čaplinas (51). 10.00 Gustavo enci-
klopedija (Subtitruota). 10.30 Hanso 
Kristiano Anderseno pasakos. Nau-
ji karaliaus drabužiai. Vokietija, 2010 
m. 11.45 Mokslo ekspresas. 12.00 
Pasaulio dokumentika. Neregėto-
ji Arabija. 2 d. Arabijos brangakme-
nis. Didžioji Britanija, 2013 m. (Sub-
titruota). 13.00 Auksinė Agatos Kris-
ti kolekcija. Puaro. Kortas ant stalo 
(10/3) N-7. 15.00 Fotografo objek-
tyve – Obamos Baltieji rūmai. Doku-
mentinis f. JAV, 2010 m. (Subtitruo-
ta). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 16.15 Krepšinis. LKL čempio-
natas. Vilniaus „Lietuvos rytas“ – Pa-
nevėžio „Lietkabelis“. Pertraukoje – 
Lašas po lašo. 18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.). 18.30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 19.30 Pasaulio pa-
norama. 19.55 Savaitė. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Legendos. 22.00 Lileha-
meris (5, 6) N-7. 24.00 Auksinis pro-
tas (kart.). 1.10 Auksinė Agatos Kris-
ti kolekcija. Puaro (10/3) N-7. Kortas 
ant stalo (kart.). 2.45 Pasaulio pano-
rama (kart.). 3.10 Savaitė (kart.). 3.35 
Legendos (kart.). 4.20 Mūsų laisvės 
metai. 2009-ieji (kart.). 

Pirmadienis, lapkričio 24 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (20, 21) (kart.) N-7. 7.50 
Virtuvė (31, 32) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1993). 10.00 Aistros spalvos 

(55) N-7. 11.00 Garfildas 2. Kome-
dija. JAV, 2006 m. 12.55 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (7). 13.30 Kung 
Fu Panda. 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (1). 14.30 Simpsonai (22) 
N-7. 15.00 Simpsonai (1) N-7. 15.30 
Nemylima (61) N-7. 16.30 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
VIRAL'as N-7. 20.30 Pasmerkti (49) 
N-7. 21.00 Farai N-14. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.10 Kerštas (13) N-14. 
23.10 Išdavystė (5) N-14. 0.10 Speci-
alioji jūrų policijos tarnyba (12) N-14. 
1.10 Skandalas (19) N-14. 2.00 Dak-
taras Hausas (22) N-14. 

Antradienis, lapkričio 25 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 

Simpsonai (22) N-7. 6.55 Seria-
lo pertraukoje – Žalioji enciklopedi-
ja. 7.20 Simpsonai (1) N-7. 7.50 Vir-
tuvė (33, 34) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1994). 10.00 Aistros spalvos 
(56) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(8). 13.30 Kung Fu Panda. 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (2). 14.30 
Simpsonai (2, 3) N-7. 15.30 Nemyli-
ma (62) N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Prieš srovę 
N-7. 20.30 Pasmerkti (50) N-7. 21.00 
VIP (11) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.10 Nematoma riba (6) N-14. 
23.15 Išdavystė (6) N-14. 0.15 CSI 
kriminalistai (307) N-14. 1.10 Skan-
dalas (20) N-14. 2.00 Daktaras Hau-
sas (23) N-14. 

Trečiadienis, lapkričio 26 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (2, 3) N-7. 7.50 Virtu-
vė (35, 36) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1995). 10.00 Aistros spalvos 
(57) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(9). 13.30 Kung Fu Panda. 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (3). 14.30 
Simpsonai (4, 5) N-7. 15.30 Nemyli-
ma (63) N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Kvieskite 
daktarą! N-7. 20.30 Pasmerkti (51) 
N-7. 21.00 Žvagulio klanas (4) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.05 Vikin-
gų loto. 22.10 Elementaru (12) N-7. 
23.10 Išdavystė (7) N-14. 0.10 Pelkė 
(11) N-14. 1.10 Skandalas (21) N-14. 
2.00 Biuras (22) N-7. 

Ketvirtadienis, lapkričio 27 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (4, 5) N-7. 7.50 Virtu-
vė (37, 38) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1996). 10.00 Aistros spalvos 
(58) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(10). 13.30 Kung Fu Panda. 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (4). 14.30 
Simpsonai (6, 7) N-7. 15.30 Nemyli-
ma (64) N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Ginčas be 
taisyklių N-7. 20.30 Pasmerkti (52) 
N-7. 21.00 Opiumas liaudžiai (11) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 21.55 
Žalioji enciklopedija. 22.10 Kobra 11 
(11) N-7. 23.15 Išdavystė (8) N-14. 
0.15 Kaulai (10) N-14. 1.10 Skanda-
las (22) N-14. 2.00 Biuras (23) N-7. 

Penktadienis, lapkričio 28 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (6, 7) N-7. 7.50 Virtu-
vė (39, 40) N-7. 8.55 Daktarė Emilė 
Ouvens (9) N-7. 10.00 Aistros spal-
vos (59) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(11). 13.30 Kung Fu Panda. 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (5). 14.30 
Simpsonai (8, 9) N-7. 15.30 Nemyli-
ma (65) N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 
18.15 Euras 2015. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Karališka drąsa. Animacinis f. 
JAV, 2012 m. N-7. 21.15 Pasiutę šu-
nys (2) N-14. 22.40 Taikinys #1. Is-
torinė drama. JAV, 2011 m. N-14. 

Šeštadienis, lapkričio 29 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Mano mažasis ponis (26). 7.25 
Smurfai (16). 8.00 Didvyrių draugu-
žiai (37). 8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 9.00 Statybų TV. 
9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Tobula 
moteris. 10.30 Beatos virtuvė. 11.30 
Anastasija. Animacinis f. JAV, 1996 
m. 13.20 Spąstai tėvams II. Kome-
dija. JAV, 1986 m. 15.05 Dauntono 
abatija (6) N-7. 16.15 Kurt Sejitas 
ir Šura (22) N-7. 17.20 Ekstrasen-
sai tiria (54) N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Išsipildymo akcijos paramos 
koncertas. 2014. Tiesioginė trans-
liacija. 19.30 Koncerto pertraukoje 
– Eurojackpot. 23.00 Džonas Karte-
ris. Fantastinis nuotykių f. JAV, 2012 
m. N-7. 1.35 Rekrutas. Trileris. JAV, 
2003 m. N-14. 

Sekmadienis, lapkričio 30 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ma-

Pirmadienis, lapkričio 24 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (50). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris II (20). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (1) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (86) 
N-7. 8.50 Laukiniai šernai. Nuotykių 
komedija. JAV, 2007 m. (kart.) N-7. 
10.50 Prezidento duktė Nuotykių f. 
šeimai. JAV, 2004 m. (kart.). 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (2). 13.25 
Ogis ir tarakonai (62). 13.35 Benas 
Tenas (6). 14.10 Ugnis ir Ledas (34) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 Yra kaip yra. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Nuo... 
Iki.... 21.30 Žinios. 22.10 Mentalis-
tas (19) N-7. 23.10 Judantis objek-
tas (19) N-7. 0.10 Mafijos daktarė 
(9) N-7. 1.05 Farų šeima (22) N-7. 
2.00 Agentai (5) N-7. 

Antradienis, lapkričio 25 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (51). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris II (21). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (2) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (87) N-7. 
8.50 Aš esu legenda. Veiksmo trile-
ris. JAV, 2007 m. (kart.) N-7. 10.40 
Lietuvos balsas (kart.). 12.55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (3). 13.25 Ogis 
ir tarakonai (63). 13.35 Benas Tenas 
(7). 14.10 Ugnis ir Ledas (35) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Užpuolikai. Veiksmo 
trileris. JAV, 2010 m. N-14. 0.20 Ma-
fijos daktarė (10) N-7. 1.15 Farų šei-
ma (23) N-7. 2.10 Agentai (6) N-7. 

Trečiadienis, lapkričio 26 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora (52). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris II (22). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (3) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (89) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.55 Yra 
kaip yra (kart.) N-7. 11.00 KK2 (kart.) 
N-7. 11.55 Nuo... Iki... (kart.). 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (4). 13.25 
Ogis ir tarakonai (64). 13.35 Benas 
Tenas (8). 14.10 Ugnis ir Ledas (36) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 Yra kaip yra. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Gyveni-
mo receptai (12) N-7. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Išbandy-
mų diena. Kriminalinė drama. Austra-
lija, JAV, 2001 m. N-14. 0.35 Mafijos 
daktarė (11) N-7. 1.30 Nikita (1) (N-
7. 2.25 Agentai (7) N-7. 

Ketvirtadienis, lapkričio 27 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (53). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris II (23). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (4) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (90) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.55 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.00 KK2 
(kart.) N-7. 11.55 Gyvenimo recep-
tai (12) (kart.) N-7. 12.55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (5). 13.25 Ogis ir ta-
rakonai (65). 13.35 Benas Tenas (9). 
14.10 Ugnis ir Ledas (37) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Va-
landa su Rūta. 21.30 Žinios. 22.10 
VAKARO SEANSAS Naujieji samu-
rajai. Veiksmo f. Prancūzija, 2001 m. 
N-14. 0.00 Mafijos daktarė (12) N-7. 
0.55 Nikita (2) (N-7. 1.50 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 28 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (54). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris II (24). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (5) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (91) N-7. 

8.50 Pagalbos skambutis (kart.) N-7. 
9.55 Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.00 
KK2 (kart.) N-7. 11.50 K11. Komisa-
rai tiria. Kruvina ginklų vagystė N-7. 
12.25 K11. Komisarai tiria. Sukeis-
tos dukterys N-7. 13.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (6). 13.25 Ogis ir 
tarakonai (66). 13.35 Benas Tenas 
(10). 14.10 Ugnis ir Ledas (38) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
Labdaros renginys Pasidalink. 23.00 
Valgyk, melskis, mylėk. Romantinis 
f. JAV, 2010 m. N-7. 1.50 Atodrė-
kis. Siaubo trileris. JAV, Kanada, 
2009 m. N-14. 

Šeštadienis, lapkričio 29 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (12). 6.55 Nenu-
galimieji II (43). 7.20 Agentas Šuny-
tis (14). 7.45 Šegis ir Skūbis Dū (15). 
8.10 Vėžliukai nindzės (13). 8.35 
Tomo ir Džerio pasakos (11). 9.00 
Ponas Bynas (10). 9.30 Mes pačios. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Žiedų val-
dovas. Karaliaus sugrįžimas. Nuoty-
kių f.. JAV, Naujoji Zelandija, Vokie-
tija, 2003 m. N-7. 13.55 Mano puikioji 
auklė (136). 14.30 Didingasis amžius 
(128) N-7. 16.30 Dvidešimt minučių 
(24, 25) N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SU-
PERKINAS Ant bangos. Animacinis f. 
JAV, 2007 m. 20.45 Prieš pakratant 
kojas. Nuotykių komedija. JAV, 2007 
m. N-7. 22.40 Paskutinė naktis. Dra-
ma. JAV, Prancūzija, 2010 m. N-14. 
0.30 Naujieji samurajai. Veiksmo 
f. Prancūzija, 2001 m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, lapkričio 30 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Peliukas Stiuartas Litlis (13). 6.55 
Nenugalimieji II (44). 7.20 Agen-
tas Šunytis (15). 7.45 Šegis ir Skū-
bis Dū (16). 8.10 Vėžliukai nindzės 
(14). 8.35 Tomo ir Džerio pasakos 
(12). 9.00 Sveikatos ABC televitri-
na. 10.00 KINO PUSRYČIAI Piteris 
Penas. Nuotykių f. šeimai. Australija, 
Didžioji Britanija, JAV, 2003 m. 12.10 
Mafija. Komedija. JAV, 1998 m. N-7. 
13.55 Mano puikioji auklė (137, 138). 
14.55 Didingasis amžius (129) N-7. 
17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 Tele-
loto. 18.30 Žinios. 19.00 Alfa savaitė. 
19.30 Lietuvos balsas. 21.45 PREM-
JERA Nelauktas smūgis. Veiksmo 
trileris. JAV, Kanada, 2011 m. N-7. 
23.55 Amerikietiška giesmė. Kome-
dija. JAV, 2006 m. N-14. 1.30 Val-
gyk, melskis, mylėk. Romantinis f. 
JAV, 2010 m. (kart.) N-7. 

Pirmadienis, lapkričio 24 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitri-

na. 6.45 Gamta iš arti (kart.). 2014 
m. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.00 Ekstrasensų mūšis (23) 
(kart.) N-7. 9.00 Brolis už brolį (17, 
18) (kart.) N-7. 11.00 Kalbame ir 
rodome (361) N-7. 12.00 Proku-
rorų patikrinimas (206) (kart.) N-7. 
13.10 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Šeimynėlė (29) (kart.) 
N-7. 14.45 Amerikos talentai (39). 
15.45 Prokurorų patikrinimas (207) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vai-
kų (7) N-7. 19.00 Detektyvė Džonson 
(6) N-7. 20.00 Naktis ir diena. Vilnius 
N-7. 21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.30 Oušeno tryliktukas. Kriminali-
nis trileris. JAV, 2007 m. N-7. 23.55 
Sostų karai (8) N-14. 1.00 Detekty-
vė Džonson (6) (kart.) N-7. 1.55 Pro-
kurorų patikrinimas (207) (kart.) N-7. 
3.00 Bamba TV. S. 

Antradienis, lapkričio 25 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Rosamunde Pil-
cher. Gyvatės rojuje. Romantinė dra-
ma. Vokietija, 2013 m. (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (362) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (207) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi 
vaikų (7) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (40). 15.45 Prokurorų pati-
krinimas (208) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Vedęs ir turi vaikų (8) N-7. 19.00 De-
tektyvė Džonson (7) N-7. 20.00 Nak-
tis ir diena. Vilnius. N-7. 21.00 Farai. 
N-14. 21.30 Nepėsčias Džo. Veiksmo 
komedija. JAV, 2001 m. N-7. 23.30 
Sostų karai (9) N-14. 0.35 Detekty-
vė Džonson (7) (kart.) N-7. 1.30 Pro-
kurorų patikrinimas (208) (kart.) N-7. 
2.35 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, lapkričio 26 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Amerikietiškos im-
tynės (41) (kart.) N-7. 11.00 Kalba-
me ir rodome (363) N-7. 12.00 Pro-
kurorų patikrinimas (208) (kart.) N-7. 
13.10 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų (8) 
(kart.) N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(41). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(209) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vedęs 
ir turi vaikų (9) N-7. 19.00 Detektyvė 
Džonson (8) N-7. 20.00 Naktis ir die-
na. Vilnius. N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Striptizas. Trileris. JAV, 1996 
m. N-14. 23.50 Sostų karai (10) N-14. 
0.55 Detektyvė Džonson (8) (kart.) 
N-7. 1.50 Prokurorų patikrinimas 
(209) (kart.) N-7. 2.55 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, lapkričio 27 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Muzikinė kaukė 
(kart.). 11.00 Kalbame ir rodome 
(364) N-7. 12.00 Prokurorų patikrini-
mas (209) (kart.) N-7. 13.10 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 Ve-
dęs ir turi vaikų (9) (kart.) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (42). 15.45 Proku-
rorų patikrinimas (210) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Vedęs ir turi vaikų (10) 
N-7. 19.00 Detektyvė Džonson (9) 
N-7. 20.00 Naktis ir diena. Vilnius 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Vine-
tu ir jo draugas Ugninė Ranka. Nuo-
tykių f. Jugoslavija, Vokietija, 1966 m. 
N-7. 23.30 PREMJERA Gyvi numirė-
liai (1) N-14. 0.25 Detektyvė Džon-
son (9) (kart.) N-7. 1.20 Prokurorų 
patikrinimas (210) (kart.) N-7. 2.25 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, lapkričio 28 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Vinetu ir jo draugas 
Ugninė Ranka. Nuotykių f. Jugosla-
vija, Vokietija, 1966 m. (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (365) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (210) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi 
vaikų (10) (kart.) N-7. 14.45 Ame-
rikos talentai (43). 15.45 Prokurorų 
patikrinimas (211) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.30 Mitiajaus pasakėlės (11, 12) 
N-7. 19.30 Amerikietiškos imtynės 
(42) N-7. 21.30 Prezidento patikėti-
nis 2. Spąstai teroristams. Veiksmo f. 
JAV, 2002 m. N-7. 23.20 Farai (kart.) 
N-14. 0.50 Prokurorų patikrinimas 
(211) (kart.) N-7. 1.55 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, lapkričio 29 d. 
7.00 Amerikos talentai (42, 43) 

(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 11.00 
Pasaulio galiūnų čempionų lygos eta-
pas Kroatijoje. 12.00 Arčiau mūsų. 
12.30 Mitiajaus pasakėlės (11) (kart.) 
N-7. 13.00 Džiunglių princesė Šina 
(19) N-7. 14.00 Šeimynėlė (33–36) 
N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Brolis už brolį (19) N-7. 18.00 
Ekstrasensų mūšis (24) N-7. 19.00 
Muzikinė kaukė. 21.00 MANO HE-
ROJUS Drakonų tiltas. Veiksmo f. 
JAV, 1999 m. N-14. 23.00 AŠTRUS 
KINAS Šuniškos dienos. Siaubo ko-
medija. Didžioji Britanija, 2009 m. S. 
0.45 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, lapkričio 30 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (24) 

(kart.) N-7. 8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde. N-7. 8.30 Tauro ragas. 
N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 Krepši-
nio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 
Sekmadienio rytas. 10.50 Gamta iš 
arti. 11.00 Sveikatos kodas. 11.52 
Nacionalinė loterija. 12.00 Nacio-
nalinė Geografija. Pavojingi susiti-
kimai (6) N-7. 13.00 Džiunglių prin-
cesė Šina (20) N-7. 14.00 Sveikini-
mai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Brolis už brolį (20) N-7. 18.00 
Ekstrasensų mūšis (25) N-7. 19.00 
MEILĖS ISTORIJOS Rosamunde 
Pilcher. Moteris ant uolos. Roman-
tinė drama. Vokietija, 2013 m. N-7. 
21.00 Grubus žaidimas (5, 6) N-14. 
23.00 Sunkūs pinigai. Veiksmo trile-
ris. Aruba, JAV, 2002 m. N-14. 1.00 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

žieji išdykėliai (1, 2). 7.25 Smurfai 
(17). 8.00 Didvyrių draugužiai (38). 
8.30 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 9.00 Sportuok su mumis. 
9.30 Laikas keistis. 10.00 Virtuvės is-
torijos. 10.30 Svajonių sodai. 11.30 
101 dalmatinas. Komedija. JAV, 
1996 m. 13.10 Spąstai tėvams 3. Ko-
medija. JAV, 1989 m. 15.05 Daunto-
no abatija (7) N-7. 16.15 Kurt Sejitas 
ir Šura (23) N-7. 17.20 Ekstrasensai 
tiria (55) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Savaitės komentarai. 19.30 Lietuvos 
talentai 2014. 21.30 Neįmanoma mi-
sija. Šmėklos protokolas. Veiksmo tri-
leris. JAV, 2011 m. N-7. 0.05 Avarija. 
Šeima pavojuje. Trileris. JAV, Kana-
da, 2011 m. N-14. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

www.klaipeda.diena.lt skaitome Radvilės Zinkevičiūtės straips-
nį apie rengiamus naujus tualetus neįgaliesiems. 

Uostamiestyje tobulinama neį-
galiesiems pritaikyta infrastruk-
tūra. Šiemet Klaipėdoje nuspręs-
ta įrengti penkis konteinerinius 
tualetus, kurie būtų pritaiky-
ti žmonių, turinčių judėjimo ir 
kitų negalių, reikmėms. Vieno 
tokio objekto įrengimo kaina – 

nuo 91 tūkst. litų.
Šių darbų uostamiesčio sa-

vivaldybė ėmėsi įgyvendinda-
ma projektą „Mano socialinė at-
sakomybė“. Jis buvo skirtas ne-
įgalių žmonių socialinei integra-
cijai Latvijoje ir Lietuvoje, ku-
riant naujas socialines paslaugas. 

Tualetai neįgaliesiems 

Dūdų orkestre grojęs, fiziškai 
stiprus, sportuoti mėgęs devy-
niolikmetis Arnoldas Eimontas 
po lemtingo šuolio į vandenį 
praėjusių metų vasarą liko pa-
ralyžiuotas iki krūtinės – nejau-
čia nei pilvo, nei kojų, jo rankos 
jautrios tik maždaug iki alkūnių. 
Vaikinui būtina kineziterapeu-
to pagalba – sutvirtinti vienin-
telius likusius jautrius pečių sri-
ties raumenis ir išmokti savaran-
kiškai bent jau nuo lovos persėsti 
į neįgaliojo vežimėlį. Tačiau net 
ir tokiam sunkiam ligoniui kaip 
Arnoldas sanatorinis gydymas 
tėra miražas. A. Eimontą į ben-
drą laukiančiųjų medicininės re-
abilitacijos eilę įrašiusi Panevė-
žio rajono poliklinika teisinasi 
jau išleidusi beveik visus terito-
rinės ligonių kasos kelialapiams 
į sanatorijas skirtus 324 tūkst. Lt.

Pernai birželio pradžioje pa-
tyręs traumą A. Eimontas į na-
mus sugrįžo tik gruodį. Tiek tę-
sėsi vaikino maratonas po gy-
dymo įstaigas – iš pradžių Res-
publikinėje Panevėžio ligoninė-
je, paskui – Palangos reabilitaci-
nėje. Sunkiai sergančiam, įvairių 
komplikacijų kamuojamam vai-
kinui sanatorijoje neužteko trijų 
teritorinės ligonių kasos apmo-
kamų mėnesių. Galimybė pra-
tęsti reabilitacinį gydymą atsi-
rado, kai išgirdusi apie buvusio 
auklėtinio didžiulę bėdą pagal-
bą pasiūlė dūdų orkestro buvu-
sio vadovo šeima.

Arnoldo mama Aušra Ei-
montienė įsitikinusi, kad keli 
pernai sanatorijoje praleisti mė-
nesiai sugrąžino jos sūnų į gy-
venimą. Anot mamos, Arnoldas 
sustiprėjo fiziškai tiek, kad dabar 
remdamasis riešais jau gali sėdė-
ti neprilaikomas, paralyžiuotais 
nejautriais pirštais geba išlaiky-
ti šaukštą. Tačiau artimiesiems 
svarbiausia, kad sūnus į namus 
grįžo sustiprėjęs psichologiškai.

Eimontai sūnų iš Palangos 
pernai išsivežė žinodami grei-
tai sugrįšiantys. Teisės aktai nu-
mato, kad tokią traumą patyru-
siesiems trejus metus iš eilės pri-
klauso ligonių kasos apmokama 
pakartotinė reabilitacija. 

Kai Aušra kreipėsi į Pane-
vėžio rajono polikliniką dėl jos 
sūnui priklausančios medicini-
nės reabilitacijos, nė nenutuokė, 
kad jai teks nueiti kryžiaus kelią. 
Vaikinas Panevėžio rajono poli-

klinikoje buvo įrašytas į bendrą 
laukiančiųjų kelialapio į sanato-
riją eilę. Mama dar tikėjosi siun-
timą gauti rudens pradžioje, po 
to – spalį. Kai atrodė, kad kelia-
lapis jau ranka pasiekiamas, atsi-
rado pirmumą turintys du ligo-
niai amputuotomis galūnėmis.

„Jei dabar neišvažiuosime, 
sūnus šiais metais liks be reabili-
tacijos. Gruodžio antroji pusė jau 
per vėlu – Arnoldo būklė tokia, 
kad žiemą, kai šalta, jam nebus 
jokių galimybių išvažiuoti į lau-
ką“, – išsigandusi mama.

A. Eimontienei sunku suvok-
ti tvarką, kai į vieną laukiančių-
jų sanatorinio gydymo eilę ra-
šomi visi – ir ligoniai po opera-
cijų, ir sergantieji lėtinėmis ligo-
mis, ir prikaustyti prie patalo 
kaip jos sūnus.

A. Eimontienę skaudina, 
kad jos sūnui nepasiekiama tai, 
kas teisiškai priklauso ir kuo 
naudojasi kiti neįgalieji. 

Rajono poliklinikos gydyto-
jos reabilitologės Estelos Valei-
kienės teigimu, kad įstaiga į sa-
natorijas išleistų visus, kam pri-
klauso, lėšų reikėtų kone dvigu-
bai daugiau negu skirta. Šiuo 
metu poliklinikos sąskaitoje be-
likę apie 8000 Lt. Arnoldo rea-
bilitacija kainuotų apie 5000 Lt. 
Ar vaikinas gaus kelialapį į sa-
natoriją, įstaiga neatsako. Pasak 
reabilitologės, be jo, eilėje kelia-
lapio dar laukia 63 suaugusieji. 
Nors jų sveikatos būklė toli gra-
žu nevienoda, pasak E. Valei-
kienės, pagal sveikatos apsau-
gos ministro patvirtintą sąra-
šą reabilitacija priklauso jiems 
visiems. Anot jos, ministro pa-
tvirtinta tvarka numato, kad be 
eilės į sanatoriją išleidžiami tik 
galūnių amputaciją patyrę li-
goniai.

Rajono poliklinikos direkto-
rė Irena Janušonienė teigia teri-
torinės ligonių kasos prašysian-
ti papildomo finansavimo.

Rajono poliklinikos svaido-
mus žaibus teritorinei ligonių 
kasai, lėšų reabilitaciniam gy-
dymui skiriančiai gerokai ma-
žiau nei yra poreikis, jos va-
dovas Jonas Narbutas atremia 
baksnodamas į poliklinikos dar-
žą. Anot J. Narbuto, lėšos gy-
dymo įstaigai pervedamos dar 
metų pradžioje ir pačios įstaigos 
problema, jei nesugeba jų tinka-
mai paskirstyti.

Neįgaliųjų teisės – medikų 
rankose 

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Inga Kontrimavičiūtė „Sekundės“ laikraštyje rašo apie tai, jog 
sunkią stuburo traumą patyrusio vaikino mamai tenka eiti kry-
žiaus kelius, kad rajono poliklinikos medikai jos sūnų išsiųstų 
į sanatoriją.

Geros nuotaikos ir 
šypsenų kupinos žaidynės

Buivydžių vidurinės moky-
klos sporto salėje vyko tra-

dicinė Vilniaus rajono neįgalių-
jų sporto šventė „Sportas ir mes“. 
Šiemet išbandyti savo jėgas, mi-
klumą ir valią įvairiose rungtyse 
panoro 72 dalyviai iš Vilniaus ra-
jono seniūnijų.

Vilniaus rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės rūpy-
bos skyriaus ir Nemenčinės ne-
įgaliųjų dienos užimtumo cen-
tro iniciatyva linksma ir sporti-
nio azarto kupina šventė sureng-
ta jau dvyliktąjį kartą. Savo tu-
rininga programa, atitinkančia 
dalyvių gebėjimus ir pomėgius, 
šventė džiugino ne tik dalyvius, 
bet ir atvykusius svečius: Vil-
niaus rajono savivaldybės merę 
Mariją Rekst, Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėją Stefaniją Stanke-
vič, tarybos narę Teresą Demeš-
ko, Buivydžių seniūną Marijaną 
Narunecą ir Šv. Kryžiaus Atra-
dimo parapijos kunigą Mareką 
Butkevičių.

Po sveikinimų ir gražių lin-
kėjimų salę užliejo lyriškos dai-
nos ir žaismingi šokiai, kuriuos 
parengė ir atliko Buivydžių vi-
durinės mokyklos moksleiviai.

Dalyviai rungėsi net kele-
tą valandų. Jų laukė 10 sporto 
rungčių: šaškės, baudų metimas į 
krepšį, žiedų užmetimas ant sto-
vo, kamuoliukų metimas į taiki-
nį, stalo tenisas, stalo futbolas ir 
kitos. Daugiausia emocijų sukė-
lė estafečių rungtys, o labiau-
siai susikaupti teko prie šaškių 
ar šachmatų lentų. Įnirtingoms 
varžyboms pasibaigus, dalyviai 
ir svečiai buvo pakviesti pasi-
stiprinti mokyklos valgykloje, o 

Neįgaliųjų  
sportas

paskui atsipalaiduoti bei pašok-
ti diskotekoje.

Kiek vėliau, suskaičiavus 
taškus ir susumavus rezulta-
tus, rungčių nugalėtojai buvo 
iškilmingai apdovanoti meda-
liais bei diplomais, kuriuos įtei-
kė merė. Kiti dalyviai irgi neliko 
nuskriausti – jiems įteiktos pa-
dėkos ir atminimo dovanos už 
dalyvavimą šventėje. Už pagal-
bą organizuojant šventę taip pat 
dėkota mokyklos administraci-

jai, mokytojams ir gausiam bū-
riui moksleivių.

Sporto entuziastai šventės 
metu turėjo puikią progą ne tik 
parodyti savo sugebėjimus, bet ir 
pabendrauti tarpusavyje, pasida-
linti žiniomis ir patirtimi. Geros 
nuotaikos nestokojo nė vienas, o 
namo skirstėsi linksmai nusitei-
kę bei planuodami susitikti šio-
je tradicinėje šventėje ir kitąmet.

„Bičiulystės“ ir Vilniaus rajono 
savivaldybės inf. 

Medžiaga, galinti pakeisti 
antibiotikus

Nuo to laiko, kai prieš 90 metų 
buvo išrastas penicilinas, antibio- 
tikai yra nepakeičiami gydant 
bakterijų sukeltas infekcijas. Ta-
čiau pastaruoju metu Pasaulio 
sveikatos organizacija vis daž-
niau perspėja apie bakterijų at-

Mokslininkai iš Berno uni-
versiteto (Šveicarija) su-
kūrė naują medžiagą, kuri 
dalį bakterijų gali neutra-
lizuoti be antibiotikų. Šis 
išradimas padės išspręs-
ti bakterijų atsparumo an-
tibiotikams problemą, rašo 
phys.org.

sparumą antibiotikams. Kai an-
tibiotikai nebesaugo nuo infekci-
jų, net ir plaučių uždegimas gali 
būti mirtina liga.

Alternatyvių priemonių, ku-
rios gydytų ligas ir neskatin-
tų bakterijų atsparumo, vis dar 
trūksta.

Tarptautinė mokslininkų ko-
manda neseniai ištyrė naują me-
džiagą, sukurtą Eduardo Baby-
čiuko ir Anetės Draeger iš Berno 
universiteto anatomijos institu-
to. Mokslininkai sukūrė dirbti-
nes nanodaleles, pagamintas iš 
lipidų, „liposomų“, kurios pa-
našios į žmoguje esančių ląste-
lių membraną.

Liposomos veikia kaip bak-
terijų toksinų žudikės ir gali juos 
neutralizuoti. Be toksinų bakte-
rijos yra bejėgės ir iš organizmo 
gali būti pašalintos jo imuninės 
sistemos ląstelių.

Klinikinėje medicinoje lipo-
somos naudojamos tam, kad 
žmogaus organizmą pasiektų 
specifiniai vaistai. Tyrėjų iš Ber-
no universiteto sukurtos dirbti-
nės liposomos pritraukia bakteri-
jų toksinus, todėl organizmo ląs-
telės lieka nepažeistos.

Tyrimas išspausdintas žurna-
le „Nature Biotechnology“.

„Bičiulystės“ ir  
www.technologijos.lt inf. 

Sporto šventėje netrūko azarto ir geros nuotaikos.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmi-
mo fondas remia projektą „Požiūrio 
lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo 
rinkoje – neįgalieji“, „Tolerancijos 
link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Jeigu jums svarbu nuolat jausti gyvenimo pulsą – žinoti, kokias neįgaliųjų gyvenimui įtakos turėsian-
čias naujoves planuoja valstybė, kokios paramos galima tikėtis iš savivaldybių, kokias užimtumo vei-
klas jums žada neįgaliųjų organizacijos – užsiprenumeruokite „Bičiulystę“ 2015 metams.  
Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinėmis sąlygomis užsiprenumeruoti „Bičiulystę“, 
turėtų kreiptis į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją. 24 litus (6,95 Eur) kainuojanti metinė (arba 
12 litų (3,48 Eur) – pusmečio) prenumerata draugijose bus priimama iki gruodžio 5 d.
Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose savaitraštį galėsite užsisakyti iki gruo-
džio 19 d.

Kaip vanduo teka mūsų laikas...

Lašelis vandens
Sena močiutė palatoj gulėjo,
Paskutines minutes skausme kentėjo.
Pro palatos duris buvo matyti,
Kad ji norėjo kažką pasakyti.

Palatoj ji buvo vienut vienutėlė,
o iš lovos atsikelt visai negalėjo.
Ligoniai vaikštinėjo, vis ėjo pro šalį
Ir matė, kad močiutė atsikelt nebegali.

Bet į palatą įeiti nieks nepanoro,
Nes buvo mirties palata, trūko net oro,
o močiutės veidu ašaros riedėjo,
Išdžiūvusiom lūpom kažką vis kuždėjo.

Kaip karžygė drąsiai į palatą įėjau:
– Močiute, mieloji, kas nutiko gi tau?
Deja, močiutė kalbėt negalėjo
Nei pasakyti mirdama, ko norėjo.

Ji iš lėto, lengvai, po truputį
Išdžiūvusią ranką pakėlė prie lūpų.
Ir švelniai prigludo prie mano liemens, 
Tik gestais paprašė lašelio vandens.

Pripyliau vandens jai pilną stiklinę,
Taip ją palydėjau į kelionę paskutinę.
Močiutė paglostė mane, ranka pamojavo,
Užmerkus akis Amžinybėn iškeliavo.

Nelikite be „Bičiulystės“ ir 2015-aisiais!

Aldonos Milieškienės nuotr.

(Tęsinys – kitame numeryje)

Lietus
Mieste kaitra, namai karščiu alsuoja,
Taip buvo vakar, šiandien, taip bus ir ryt – 
Praeiviai skuba, po klevu sustoja, –
Nė debesėlio niekur nematyt.

Žaliuose parkuos žmonės ilsis, slepias
Ir laukia vakaro vėsaus...
Štai šlamesys nubėga medžių lapais – 
Lietutis krenta deimanto lašais. 

Ir tolsta apmaudas visų kartus:
– Kaip miela, gera... Lyja jau lietus!
Vėl kvepia medžiai žaluma gaivia,
– Kaip gera gera… Lyja vėl lietus!

Janė BRADAUSKIENĖ

Šulinio likimas
Prie buvusios kaimo pradinės mokyklos,
Kurios durų jau nieks nedarys,
Nors apaugęs žolėm, vandenėlio turtingas
Dar baltuoja gilus šulinys.

Na ir kas, kad vandens turtingas,
Yra dar velenas, grandinė, kibiras prie jos.
Dabar jis niekam nebereikalingas,
Joks praeivis prie jo nesustos.

o, būdavo, eilėj stovėdavo vaikučiai,
Kad spėtų atsigerti gaivaus vandenėlio.
Nuliūdę jie skubėdavo į klases,
Kad pertraukos metu atsigaivint nespėjo. 

Dabar prie šulinio tylu – mokykla uždaryta,
Nors šulinys dar sklidinas vandens,
Jis tapo niekam nebereikalingas, 
Nes niekas jau iš jo vandens nesems...

Rita BALČIŪNIENĖ 

Išdykėlė vasarėlė 
Lašas po lašo vis laša ir laša,
o mūsų žemei vis maža ir maža –
Rugiui reikia nors vieno dar lašo,
Miežiui reikia ir avižai maža.

Pelkėje varlės vis garsiau karkia:
– Baigiam išdžiūti! Negi pražūti?
Čia užu svirno vyrai vėl šneka:
– Ką mums daryti? Saulę gal vyti?

o iš dangaus ir vėlei laša.
Tik lašas po lašo. Kodėl tiek maža?
Juk žolei, medžiui, gėlei reikia.
Ir žmogui, be abejo, reikia. 

Julė MORKŪNIENĖ

Prie jūros
Pamenu, prie jūros smilteles skaičiavom
Ir atrodė – meilė buvo be krantų.
Vakarinis vėjas garbanas bučiavo,
Rodėsi, kartojo – būsite kartu.

Man tada šypsojos nedažytos lūpos,
Bėginėjo žvilgsnis mėlynų akių.
o maža valtelė meilės jūroj supos,
Kad tai buvo laimė, ir dabar tikiu.

Žvaigždės horizonte vis į jūrą krito,
Tik manoji švietė tiesiai virš galvos.
Ir aš ją stebėjau iki pačio ryto,
Kaipgi pragyventi be žvaigždės savos?

Papūtė nuo jūros apgaulingas vėjas,
Takeliu per kopas ėjome kartu,
Bet žvaigždė manoji nebepatekėjo,
Nors, atrodė, meilė buvo be krantų.

Albinas ŠERELIS 

Vaikystės  
šaltinėlis
Aš prisimenu vaikystės metus,
Kai po Nemuno lankas bėgiojom,
Basi skynėm riešutus po šlaitus,
Įkalnėj šaltinėlio ieškojom.

Mes žinojom, koks vanduo ten gaivus,
Gėrėm tiesiog iš savo delniukų,
Balutėje jis spindėjo skaidrus, 
Nors sėmėm prie tupinčių varliukų.

Ir tada mums visai nereikėjo
Indaplovės išplautos stiklinės,
Niekas apie užkratus nekalbėjo
Nei apie tabletes iš vaistinės.

Pasiilgau vaikystės takelių,
To šaltinėlio ir tyro vandens.
Jeigu neliktų jūrų, upelių –
Tai pasaulyje nieks neišgyvens.

Janina PRANAITIENĖ 

Papilys
Srauni upė vinguriuoja,
Ji vadinas Rovėja.
Užtvanka ten tyvuliuoja,
Lig pat parko apsemta.

Čia aukšti bažnyčių bokštai
Švyti saulės spinduly.
Dvaras Papilio boluoja
Tvenkinėlių apsupty.

Tvenkinėliuos gulbės maudos,
Moko savo vaikučius.
Čia jėgų, stiprybės semias,
Tvirtas jaučiasi žmogus.

Pasipuošk, gimtoji žeme,
Sužydėk gražiais žiedais.
Papiliečiai, savo kraštą 
Mes mylėsim amžinai.

Jonas BALTUŠIS

***
Daug metų praėjo, 
Ne vieni vandenys nutekėjo.
Esu nėščia dabartimi –
Kūrybine mintimi.
Kokia?
Išnešiosiu, 
              Išdūmosiu, 
                                  Pagimdysiu,
o tada ir perskaitysiu.

Vitenė REPŠIENĖ 

Bet jeigu aš būč vandens nepadavus,
Jeigu būtų močiutė užtroškus ir neatsigavus,
Sąžinė būtų užgraužus mane!
o dabar močiutę matau aš sapne.

Šypsodamos tyli ateidama
Su pilna dangaus žvaigždžių stikline! 
Ir Tu, žmogau, pagalvok ir suprask,
Sąžinės savo niekad neprarask.

Kas šaukias pagalbos – ranką ištiesk,
Prie nelaimingo žmogaus prisiglausk, prisiliesk.
Didžiausias tau atpildas Žemėje bus,
Kai laimę atsiųs žvaigždėtas dangus.

Joana JUCIENĖ 

J. Bradauskienė (kairėje) ir J. Morkūnienė 
mėgsta ir poeziją, ir prozą.

J. Pranaitienė (dešinėje) džiaugėsi pažintimi 
su seminarą organizavusia S. Vėjeliene.

A. Šerelis ištikimas tradicinei eilėdarai.

J. Jucienė lengvai kuria proginius tekstus.

J. Baltušis dažniausiai eiliuoja mintyse.

Seminaro naujokę R. Balčiūnienę dažnai 
drąsino kraštietis E. Šatas. 

V. Repšienė tik pradeda domėtis literatūra.
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