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Skirstant techninės pagalbos 
priemones laukia naujovės

 Šiame numeryje:
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 Nauja rubrika: „Akis bado / širdį glosto“ .............................. 3 psl.

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija ir Sei-
mas informuoja, kad ne-
įgalieji ir jų šeimos na-
riai šiais metais gali tikė-
tis keleto jiems palankių 
naujovių.

Aktualijos

Neįgaliųjų reikalų de-
partamente vyko pasita-
rimas, kuriame dalyva-
vę neįgaliųjų organiza-
cijų nariai su Socialinės 
apsaugos ir darbo minis-
terijos, Techninės pagal-
bos neįgaliesiems centro 
(TPNC) darbuotojais ap-
tarė naujoves, kurios šie-
met laukia skirstant tech-
ninės pagalbos priemones 
neįgaliesiems. Pristatome 
šias naujoves ir „Bičiulys-
tės“ skaitytojams. 

Integracijos keliu

Skuteris LEO

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Priemonės bus 
išduodamos lengviau
Pasak Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos Lygių galimy-
bių skyriaus vedėjos Eglės Čapli-
kienės, pokyčių šiemet bus: yra 
tobulinama techninės pagalbos 
priemonių kompensavimo tvar-

Didės socialinio 
draudimo išmokos 
ir šalpos neįgalumo 

pensijos
Kaip jau „Bičiulystėje“ buvo 

rašyta, 2017 metais augs sociali-
nio draudimo pensijos, kadangi 
valstybinė socialinio draudimo 
bazinė pensija didėja nuo 112 eu-
rų iki 120 eurų, o einamųjų metų 
draudžiamosios pajamos – nuo 
445 eurų iki 476 eurų.

Vidutiniškai žmogui, turin-
čiam būtinąjį stažą, pensija pakils 
apie 20 eurų, tačiau kiekvienam 
didės individualiai: tai priklauso 
nuo žmogaus įgyto valstybinio so-
cialinio draudimo stažo ir iki pen-
sijos skyrimo turėtų draudžiamų-
jų pajamų. Tai palies daugiau kaip 
593 tūkst. senatvės pensininkų, 
daugiau kaip 202 tūkst. netek-
to darbingumo arba invalidumo 
pensijų gavėjų, 7,4 tūkst. išanks-
tinės pensijos gavėjų. 

Šalpos neįgalumo pensijos pa-
didės tiems žmonėms, kurie pri-
pažinti neįgaliais iki 24 metų ir 
yra netekę 100–90 proc. darbin-
gumo, 70–65 proc. darbingumo 

ka, į sąrašą įtraukiamos naujos 
priemonės, atsiranda naujų gavė-
jų. „Manome, kad einame tobulė-
jimo keliu“, – sako E. Čaplikienė. 

Bene didžiausia diskusija kilo 
dėl to, ar būtinai aktyvaus tipo ve-
žimėlį turi išrašyti gydytojas re-
abilitologas. Lietuvos žmonių su 
negalia sąjungos siūlymu, tai pa-
daryti galėtų šeimos gydytojas. 

TPNC Metodinio skyriaus ve-
dėjos Dovilės Sabaliauskaitės tei-
gimu, dažnai šeimos gydytojai ne-
turi pakankamai žinių apie akty-
vaus tipo vežimėlius. Jie daugiau 
žino apie paprastesnes priemo-
nes – vaikštynes, naktipuodžio 
kėdutes ir pan. Na, o reabilitolo-
gas yra profesionalas, jis gali daug 
patarti žmogui, atsisėdusiam į ve-
žimėlį. Pasak TPNC direktorės Ilo-
nos Ogurcovos, apsilankęs pas re-
abilitologą dėl vežimėlio žmogus 
tuo pačiu gali pasikonsultuoti ir 
dėl pragulų prevencijos, ir dėl tai-
syklingo sėdėjimo, ir pan. 

Lietuvos parolimpinio komi-
teto generalinis sekretorius Gin-
taras Zavadckis mano, kad ne tas 
pats, kai judėjimo priemonė ski-

riama pirmą ir jau kažkelintą kar-
tą. Nevaikštančiam žmogui veži-
mėlis – jo tapatybės dalis. Jis pats 
dažnai geriau nei reabilitologas 
žino, ko jam reikia, koks vežimė-
lis geriau tinka. Na, o pas reabi-
litologą patekti yra sunku, jei ve-
žimėlį skirtų šeimos gydytojas, 
žmonės sutaupytų laiko. 

Ministerijos atstovai neprieš-
taravo šiems argumentams. Tai-
gi nutarta, kad aktyvaus tipo ve-
žimėlį reabilitologas privalės pa-
skirti tik pirmą kartą, o vėliau 
tai galės padaryti ir šeimos gy-
dytojas. 

Pasak TPNC Metodinio sky-
riaus vyriausiosios specialistės 
Vilijos Juškienės, atskiroms prie-
monėms įsigyti nebereikės išrašo 
iš medicinos dokumentų (forma 
027A). Pavyzdžiui, įsigyjant re-
guliuojamas lovas, čiužinius, lo-
vos staliukus asmenims, kuriems 
nustatytas nuolatinės slaugos po-
reikis, užteks pateikti negalią liu-
dijančius dokumentus. Išrašo ne-
bereikės ir įsigyjant lazdelę. 

Nebeliks kompensavimo 
per įmones 

E. Čaplikienė pristatė ir kitą 
šių metų naujovę – nebeliks ve-
žimėlių kompensavimo per įmo-
nes. Grįžtama prie ankstesnio 
modelio – žmogus galės pats įsi-
gyti norimą priemonę ir pinigai 
bus pervedami į jo sąskaitą. 

Neįgalieji atkreipė dėmesį, 
kad žmonėms, turintiems mažiau 
pinigų, bus labai sunku įsigyti no-
rimą vežimėlį. D. Sabaliauskaitės 
teigimu, ši problema sprendžia-
ma paprastai – visada galima ve-
žimėlį gauti iš TPNC nemokamai.  

bei 55–50 proc. darbingumo. Taip 
pat tiems žmonėms, kurie pripa-
žinti neįgaliais po 24 metų ir yra 
netekę 70–65 proc. darbingumo.

Tai numatyta nuo sausio 1 
dienos įsigaliosiančiu Šalpos 
pensijų įstatymo pakeitimu, ku-
rio pagrindinis tikslas – šalpos 
pensijų dydžius išdėstyti kuo to-
lygiau pagal netekto darbingumo 
procentus.

Šalpos pensijų dydžiai bus 
diferencijuojami pagal žmogaus 
darbingumo lygį penkių procen-
tų intervalu, t. y. kaip ir nustato-
mas darbingumo lygis. Taip bus 
išvengta didelio šalpos pensi-
jų dydžių slenksčio: pavyzdžiui, 
kai žmogui vietoj 60 proc. netek-
to darbingumo nustatomas 55 
proc. netekto darbingumo lygis, 
pagal iki šiol galiojusią tvarką 
žmogaus pensija mažėjo per pu-
sę, nors darbingumo lygis buvo 
pakitęs tik penkiais procentais. 
Pagal naująją tvarką jis sumažės 
daug mažesniu skirtumu.

Geros žinios 
besimokantiems ir 

slaugantiems artimąjį
Dalyvaujantiems profesinės 

reabilitacijos programoje žmo-
nėms, kurie nedraudžiami socia
liniu valstybiniu draudimu, nuo 
2017 m. kas mėnesį mokama pro-
fesinės reabilitacijos pašalpa di-
dės iki 240 Eur (buvo 224 Eur).

Studijuojantiems neįgalie-
siems specialiesiems poreikiams 
tenkinti išmoka didės iki 60 Eur 
(buvo 56 Eur).

Šiemet – nemažai 
ir neįgaliesiems 

aktualių naujienų

(nukelta į 5 psl.)

TPNC Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas R. Aladavičius demonstruoja techninės pagalbos priemonių naujoves.

SADM Lygių galimybių skyriaus vedėja E. Čaplikienė ir patarėja D. Zabaraus-
kienė (iš dešinės) pristatė techninės pagalbos priemonių tvarkos naujoves. (nukelta į 5 psl.)
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Kaišiadorys: 
�� Kaišiadorių rajono neį-

galiųjų draugijos pirminin-
kė Stanislava Globienė ra-
šo apie praėjusių metų dar-
bus, kurie pristatyti ataskai-
tiniame susirinkime. 

Neįgaliųjų draugijos pir-
mininke buvau išrinkta 
pernai gruodžio mėnesį. 
Man šie metai prabėgo la-
bai greitai, teko susipažinti 
su visiškai naujais darbais, 
nauja veikla. Gruodžio 1 
dieną draugijoje buvo 509 
nariai. Per praėjusius metus 
į draugiją priimti 22 nariai.

Daug darbų padarėme 
2016 metais. Rajono savi-
valdybės administracijos di-
rektoriaus Česlovo Nevieros 
dėka buvo sutaisytas stogas. 
Dabar stengiamės savo su-
taupytomis lėšomis page-
rinti aplinką – iš naujo iš-
betonavome grindis, įdėjo-
me naują langą, planuojame 
pakeisti duris platesnėmis, 
kad mūsų draugijos nariai 
galėtų patekti į vidų su ve-
žimėliais. Ateityje žadame 
įkurti dar vieną darbo tera-
pijos klubo būrelį. 

Draugija neįgaliesiems 
teikia nuolatinio ir vienkarti-
nio pobūdžio socialines pas-
laugas. Kiekvienais metais 
vidutiniškai 30–40 neįgalių-
jų pavežami į aukštesnio ly-
gio gydymo, reabilitacijos įs-
taigas Kaune, Vilniuje. Drau-
gija nuo 2009 m. kasmet vi-
dutiniškai 12–14 neįgalių-
jų 3 kartus per savaitę veža 
į hemodializės procedūras. 
Per metus suteikiama viduti-
niškai 1560 pavėžėjimo į he-
modializę paslaugų ir nuva-

Per metus nuveikta daug darbų

žiuojama 40248 kilometrus. 
Neįgaliesiems teikiama ir 

asmeninio asistento paslau-
ga. Asistentas pagal galimy-
bes padeda nuvykti į gydy-
mo, valstybines įstaigas, pa-
deda susitvarkyti reikiamus 
dokumentus, lanko didelę 
negalią turinčius draugijos 
narius namuose, ligoninėje. 
2016 metais buvo lankomi 
24 didelių specialiųjų porei-
kių turintys nariai. Po rudens 
šventės ir daržovių parodos 
jiems buvo nuvežta žemdir-
bystės būrelio narių išaugin-
tų daržovių, vaisių. 

Kaip ir kiekvienais me-
tais, taip ir 2016aisiais, 46 
mūsų draugijos nariams bu-
vo suorganizuota poilsinė 
kelionė į reabilitacijos cen-
trą Šventojoje. 

Draugijos darbo terapi-
jos klube veikia trys būre-
liai – žemdirbystės, rank-
darbių bei fotografų ir lite-
ratų. Turime meno savivei-
klos būrelį. Šiose veiklose 
nuolatines paslaugas gau-
na apie 150 draugijos narių. 

Rankdarbių būrelio „Bi-
tutė“ (vadovė Dalia Sinkevi-
čienė) narės mokosi siuvi-

nėti, megzti, nerti, gaminti 
įvairius papuošalus, dova-
nėles. Kiekvienais metais 
organizuojamos pagamintų 
rankdarbių parodėlės savi-
valdybės salėje, moterys da-
lyvauja rudens ir pavasario 
mugėse mieste, respubliki-
nėse parodose „Tau Vilniau“. 

Fotografų ir literatų mė-
gėjų būrelyje „Bendramin-
čių svetainė“ mūsų draugi-
jos nariai mokomi skaitme-
ninės fotografijos pagrindų, 
įamžina savo veiklą nuot
raukose, ruošia fotografijų 
albumą apie rajono ir Lie-
tuvos istorines vietas, da-
lyvauja ekskursijose. 

Draugijos tarybos narė 
Regina Linkevičienė tvar-
ko viešųjų pirkimų apskai-
tą ir vadovauja žemdirbys-
tės būreliui. Jame darbuo-
jasi 101 draugijos narys. 
Žemdirbystės būrelio na-
riai mokosi ekologinių dar-
žovių auginimo būdų. 314 
draugijos narių buvo aprū-
pinti sėklomis. 

Parašėme projektinę 
Neigaliųjų integracijos per 
kūno kultūrą ir sportą pa-
raišką. Planuojame, kad 

2017 metais 26 draugijos 
nariai galės vieną dieną per 
savaitę nemokamai pasi-
naudoti baseinu su kinezite-
rapeutės paslaugomis. Dar 
žadame vasario 1 d. pateik-
ti savivaldybės bendruome-
nės sveikatos tarybai svei-
katinimo projekto paraiš-
ką ir gauti lėšų mankštoms 
pagal Dž. Pilateso metodą. 

2016aisiais draugijai 
buvo skirtas naujas Ford 
transit custom automobilis. 
Tai labai patogi, gerai šildo-
ma mašina. Žmonės, grįžtan-
tys išvargę po hemodializės 
procedūrų, ja labai patenkin-
ti. Tik gaila, kad kasko drau-
dimas kainuoja 565 eurus. 
Draudimui skiriamos pro-
jekto lėšos – 64 eurai per me-
tus. Turėsime pasispausti, 
kad įstengtume susimokėti 
ir galėtume saugiai važinėti. 

Susirinkime kalbėjusios 
Genovaitė Naudžiūnienė, 
R. Linkevičienė ir D. Sinke-
vičienė kvietė draugijos na-
rius burtis į būrelių veiklas, 
dainuoti, keliauti, bendrau-
ti – tuomet ir gyvenimas bus 
daug prasmingesnis. Rengi-
nio dalyvius pasveikino ir ra-
jono savivaldybės adminis-
tracijos Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Eglė Moc-
kevičienė, Aklųjų draugijos 
pirmininkė Aušra Gresienė.

Po svečių sveikinimų 
Neįgaliųjų draugijos taryba, 
susirinkusieji draugijos na-
riai ir mūsų svečiai gražaus 
jubiliejaus proga sugiedo-
jome Ilgiausių metų daug 
metų dirbusiai pirmininkei 
Elenai Varkalienei.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Į susirinkimą atėjo daug draugijos veikla besidominčių narių.Keista rašyti apie šventes joms praėjus, bet imkime 
ir šį kartą padarykime išimtį. Nedaug tautų pasau-

lyje yra išlaikiusios šią gražią tradiciją – prieš šventes 
visiems susėsti kartu ir rimtyje laužant duonos riekę 
pasimelsti, padėkoti Aukščiausiam už laimingas aki-
mirkas, taip pat ir už netektis. Daugumos krikščioniš-
kų tautų tradicijos pripažįsta tik Kalėdas, su jau prieš 
mėnesį prasidedančiais šventiniais renginiais. Esame 
vėliausiai Europoje krikštą priėmusi tauta, dar dainuo-
jame tais laikais sukurtas dainas, turbūt mumyse dar 
gyvos ir pagoniškos tradicijos palydėti rimtyje ilgiausią 
metų naktį ir džiaugsmingai sutikti ilgėjančią dieną... 

Manau, kad tą jaučiame dauguma iš mūsų ir būti 
Kūčių vakarą tėvų ar savo namuose kartu su vaikais, 
anūkais, giminėmis, kaimynais ar bičiuliais jau tapo ne-
rašytu įstatymu. Susirenkame prie bendro, pagal tra-
diciją balta linine staltiese užtiesto stalo, simbolizuo-
jančio šeimos altorių. Ties juo atnaujiname savo vidi-
nį ryšį vienas su kitu ir su Dievu. 

Laukdavo kantriai Kūčių vakarą motinos bei žmo-
nos, seserys ir sužadėtinės ir į miškus už Lietuvos laisvę 
išėjusių kovoti vyrų. Kad ir kaip buvo jiems sunku ap-
lankyti tėvus nepakliuvus į priešų rankas, bet rizikuo-
dami savo gyvybe jie ateidavo kaip Dievo palaiminimo 
suvalgyti tėvo rankomis dalinamos duonos. 

Visi šie atsiminimai man sugrįžo antrą Kalėdų die-
ną lankant Girkalnio kapines. Besivažinėdama tarp pa-
minklų lyg žadą praradusi sustojau prie vieno, datuoto 
1945 metų gruodžio 24 diena. Dar parašyta „Graužai“. 
Žemiau – trylikos nužudytų vyrų pavardės. Kad Kūčių 
vakarą kovotojai už laisvę stengsis pasiekti tėvų na-
mus, žinojo ir enkavėdistai. Kažkas jiems net sąrašus 
su partizanų pavardėmis buvo surašęs. Graužai – miš-
kingas kraštas, kovotojų galėjo būti apie 40. Puolami 
pavienių enkavėdistų partizanai tikėjosi apsiginti sa-
vo jėgomis, bet iš Girkalnio atvyko visas garnizonas ir 
jiems teko trauktis. Įsiutę dėl nukautų savo kareivių, 
enkavėdistai sužvėrėjo: Kūčių vakarą sudegino 12 so-
dybų su gyvais galvijais tvartuose (manydami, kad ten 
slepiasi partizanai) ir nužudė 13 taikių kaimo gyvento-
jų – vyrų. Vėliau žudė visus iš Girkalnio mokyklos grį-
žusius mokinius ar atsitiktinai pro šalį važiavusiuosius. 
Apie šią tragediją man daug kartų pasakojo dar gyvas 
tėtis, mat jie gyveno netoliese ir girdėjo šūvius, matė 
gaisrų pašvaistes. Jo pasakojimas tuomet manęs taip 
nesujaudino, nes tėtis neakcentavo įvykio datos, bet 
viskas su siaubu atsigamino atmintyje, išvydus didžiu-
lį paminklą su 13 vyrų pavardėmis ir ta lemtinga data: 
,,1945 metų gruodžio 24“. Kaip bebūtų graudu, tokie 
žiaurumai tęsėsi ir pokario metais. Esu tikra, kad ne 
vienas esame girdėję panašių Kūčių vakaro tragedijų. 

Žinoma, negaliu užmiršti, nors tai ir nesulyginama 
su pokario tragedijomis, ir savo laikmečio sunkumų. 
Simbolinės šv. mišios prie šeimos staloaltoriaus labai 
netiko okupantams. Visus 50 metų žmonės slapčiomis 
sėsdavo vakaroti, bažnyčion važiuodavo į kitus miestus 
nei gyveno. Pamenu, mokykloje į Bernelių šv. Mišias ei-
davome bijodami kartais ant laiptų laukiančių moky-
tojų, o studijų metais – kaip tik gruodžio 24 d. paskir-
tų atsiskaitymų, kolokviumų ar įskaitų. Tuomet į tėvų 
namus parsirasdavome tik vėlai vakare ar naktį. Tėvai 
visuomet kantriai laukdavo, dabar laukiame mes. Stu-
dijų metų žygeivių himne, kurio žodžiai buvo paimti iš 
lietuvių liaudies dainos, buvo tokie žodžiai: ,,Aš žinau, 
tu lauksi, ašarą nubrauksi, žiburį statysi vakarais lan-
ge, grįšiu aš, mamyte, iš kelių toliausių, kol dar žiburėlis 
grįžtant neužges. Tu nepyk, motule, kad prie Kūčių stalo 
kartais viena vieta pasiliks tuščia ir nelauš iš rankų tau 
baltos plotkelės, tas, kur vakar laužė ir sėdėjo čia.“ Šie 
posmeliai paimti iš liaudies daina jau virtusios kovo-
tojų už mūsų laisvę sukurtos giesmės...

Pamąstymai 
šventėms praėjus

�� Vilkaviškio krašto neįga-
liųjų draugijos tarybos narė 
Birutė Jotautienė su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais dalijasi 
mintimis apie neseniai savo 
veiklą pradėjusios organiza-
cijos darbus. 

Vos praėjusiais metais 
susikūrusios Vilkaviškio 
krašto neįgaliųjų draugi-
jos nariai buvo susirinkę 
į kalėdinę ir senųjų metų 
palydėjimo popietę. Pir-
mininkė Valė Masiliūnie-
nė pasveikino visus susi-
rinkusiuosius, padėkojo 
už nuveiktus darbus, gruo-
džio mėnesį gimusiems na-
riams įteikė dovanėles. Pa-
tys silpniausieji buvo ap-
lankyti namuose. 

Popietės vedėja Regina 
Matulienė paskaitė savo su-
kurtų eilių, pakvietė padai-
nuoti ansamblį. Popietė bu-
vo maloni, su pramogomis, 
žaidimais, dovanomis. Kiek
vienas gavome kalėdinių 
dovanėlių, kurias atsiuntė 
Kalėdų senis iš Laplandijos. 

Sulaukėme ir džiugios 
žinios iš savivaldybės – 
draugijai skirtas finansa-
vimas 2017 m. Neįgaliųjų 
socialinės integracijos per 

kūno kultūrą ir sportą pro-
jektui vykdyti. Taip pat nuo 
2017 m. pradžios organiza-
cija gaus produktų iš „Mais-
to banko“.  

V. Masiliūnienė draugi-
jos nariams ruošia nemažai 
užimtumo veiklų, išvykų. 
Planuojant veiklas atsižvel-
giama į narių poreikius, pa-
siūlymus. Pirmininkė tikisi 
pratęsti ankstesniais dar-
bo metais kilusius sumany-
mus, planus. Jos dėka buvo 
organizuojami dideli rengi-
niai ne tik rajono, bet ir vi-
so regiono mastu. Užmegzti 
glaudūs ryšiai su įvairiomis 

bendruomenėmis, kitomis 
neįgaliųjų NVO. 

Draugijoje jau trečias 
mėnuo veikia moterų voka-
linis ansamblis. Turime lite-
ratų būrelį, kurio nariai kas 
kartą nudžiugina savo už-
rašytomis mintimis. Litera-
tams ir ansambliui vadovau-
ja nenuilstanti R. Matulienė.

Mes, tarybos narės, sten-
giamės savo darbais padėti 
pirmininkei. Prisidedame 
pasiūlymais, savanorišku 
darbu. Turime gerų pagal-
bininkų. Revizorius Juozas 
Kasparaitis paveža neįga-
liuosius į gydymo įstaigas, 

susirinkimus, užimtumo 
būrelius. Nuoširdžiai dir-
ba Gražiškiuose ir Gižuose 
įkurtų padalinių vadovai. 
Gražiškių padalinio vadovė 
Onutė Liukinevičienė orga-
nizuoja susirinkimus, į ku-
riuos kviečia ne tik aktyvius 
narius, bet ir seniūnijos dar-
buotojus, seniūnę, draugijos 
pirmininkę. 

Ruošiamės dirbti ir bur-
ti žmones, kurti savipagalbos 
grupes padaliniuose, įtraukti 
į bendrą darbą seniūnus sie-
kiant padėti tiems, kuriems 
labiausiai reikia mūsų visų 
pagalbos. 

Vilkaviškis: Popietė „Gera pabūti drauge“ 

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos aktyviausi nariai planuoja daug veiklų.

Apie tai,
kas

jaudina
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�� Danutė Lekniuvienė „Bičiu-
lystės“ skaitytojams pasakojo apie 
poezijos skaitymus Skuodo rajono 
neįgaliųjų draugijoje.

Stojus niūrioms, vienodoms 
dienoms, Skuodo rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Raminta 
Zabitienė pasiūlė draugijos veiklą 
paįvairinti poezijos skaitymais. 
Draugijos tarybai pritarus, pirmie-
ji poezijos skaitymai buvo skirti 
kraštiečio poeto Stasio Jonausko 
kūrybai. Renginįpopietę vedė ir 
apibendrinti poeto kūrybą padėjo 
draugijos narės Emilija Jablonskie-
nė, Janina Jucienė, Zita Bučienė, šių 
eilučių autorė skaitė kūrinius, aiš-
kino, kokias mintis jie skaitytojui 
sukelia. Popietės dalyviai gėrėjosi 
poeto talentu, džiaugėsi turį žino-
mą poetą savoje žemėje. 

Į kitą poezijai skirtą renginį 
Neįgaliųjų draugijos taryba ei-
lių paskaityti pakvietė Juozą Jan-
kauską, Antaną Jankauską, Jani-
ną Jucienę ir straipsnio autorę – 
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos 
narius. Jų kūrybos paklausyti su-
sirinko nemažas būrelis poezijos 
gerbėjų. Įdėmiai klausėsi ir gar-
būs svečiai – poetas S. Jonauskas 
ir buvęs rajono laikraščio „Mūsų 
žodis“ redaktorius, parašęs ne 
vieną knygą, Juozas Vyšniauskas. 

Susirinkusieji klausėsi eilių 
ir apie savąjį miestą, ir apie vie-
toves, iš kurių kilę ar gyvena po-
etai. Kūryboje atsispindėjo šven-
tinės nuotaikos, tarmiškai buvo 
apdainuojamas gamtos grožis, 
įvykiai, vykstantys kasdien ir ša-
lia, gyvenimo džiaugsmas, rūpes-
čiai, žmogaus ieškojimai ir spren-
dimai. Kūrėjai Antanas, Juozas, 
Janina ir šių eilučių autorė – ne 
naujokai kūrybos baruose. Jų ei-
lių yra klausęsi miesto, gretimų 
kaimų ir miestelių bei rajonų gy-
ventojai, kūriniai publikuoti ne 
viename leidinyje, J. Jankausko 
kūrybos publikacijos buvo pate-
kusios ir į Latvijos spaudą. 

Broliai dvyniai Antanas ir 
Juozas – ne tik poetai, bet ir mė-
gėjai pasidarbuoti kaltu, kirvu-
ku, jų stogastulpiai, kryžiai pui-
kuojasi ne vienoje gyvenvietėje, 
abu broliai valdo pieštuką, daly-
vauja karikatūrų, grafikos paro-
dose. Apskritai visos ketveriu-
kės kūryba perpinta gilesnėmis 
prasmėmis.

Netruko prabėgti beveik po-
ra susitikimo valandų. Panašu, 
kad renginiu liko patenkinti visi: 
ir klausytojai, ir besistengusieji, 
kad susirinkusiųjų laikas nebūtų 
praleistas veltui. O poezijos skai-
tymai Skuodo r. neįgaliųjų drau-
gijoje nesibaigė, jie bus tęsiami.

Skuodo r.: Neįgaliųjų draugijoje skamba 
poezijos posmai

Šiauliai: Padėkota aktyviausiems 
draugijos nariams 

�� Šiaulių Parkinsono draugijos 
pirmininkė Zita Vaidilienė „Bi-
čiulystei“ papasakojo apie sureng-
tą kalėdinį renginį.

Šventėje dalyvavo Šiaulių 
konsultacinės poliklinikos vedė-
jas neurologas, Šiaulių Parkinso-
no draugijos globėjas A. Lukošai-
tis, Šiaulių nevyriausybinių orga-
nizacijų koalicijos vicepreziden-
tė G. Čekatauskienė, Šiaulių širdi-
ninkų klubo atstovė. Renginį vedė 
šių eilučių autorė.

Popietėje buvo pasveikin-
ti jubiliatai, gimtadienį šventu-

sieji. Padėkos raštai buvo įteik-
ti 2016 m. Socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projekto vyk-
dytojams, veiklų vadovams, ak-
tyviausiems projekto dalyviams, 
ansamblio „Auksinio rudens me-
lodijos“ ir kapelos „Savi“ muzi-
kantams bei dainininkams, mė-
gėjų teatro „Devyni žolynai“ ar-
tistams, rankdarbių ir amatų 
būrelio „Odos dizainas“ lanky-
tojoms. 

Visus metus projekto dalyviai 
aktyviai dalyvavo įvairiose pro-

jekto veiklose, koncertavo mies-
to, nevyriausybinių organizacijų 
renginiuose, o savo rankų dar-
bo gaminiais galėjome didžiuo-
tis miesto.

Popietėje Kalėdų senelis, ge-
roji fėja ir snieguolė su nykštuku 
visiems dalyviams padovanojo 
po dovanėlę. Mėgėjų teatro „De-
vyni žolynai“ artistai parodė hu-
moristinę komediją „Poliklinika“. 
Prie šventinio stalo renginio daly-
viai bendravo, dalijosi įspūdžiais, 
dainavo ir šoko, pamiršę savo bė-
das, rūpesčius ir negalią. 

Dėkojame visiems Šiaulių 
Parkinsono draugijos rėmėjams, 
kurie prisidėjo prie šventinės 
popietės. Taip pat esame dėkin-
gi Lietuvos Parkinsono draugi-
jos pirmininkei profesorei neuro-
logei V. Valeikienei, pirmininkės 
pavaduotojai A. GurklyteiRaz-
mienei už draugijos narių R. Gra-
nauskienės ir A. Orlausko kelionę 
į Estijos žiemos stovyklą, iš kurios 
jie parsivežė daug įspūdžių, suži-
nojo apie Piarnu miesto Parkin-
sono draugijos veiklą. 

�� Lietuvos neįgaliųjų ir pensinin-
kų bendrijos prezidentas Antanas 
Grigalis pasidalijo linksmos šven-
tės įspūdžiais. 

Pasitinkant Naujuosius me-
tus vieną popietę Lietuvos neį-
galiųjų ir pensininkų bendrijoje 
praleidome itin linksmai. Gerą 
nuotaiką visiems dovanojo mū-
sų bendrijos ansamblis „Atgaiva“ 
(vadovė Janina Fabijonavičienė) 
ir Kazimiera Šorienė, nustebinę 
anekdotais, žaidimais ir prizais. 
Mus aplankė Telšių savivaldybės 
administracijos direktorius Sau-
lius Urbonas. Gražūs sveikinimai 
skambėjo 85 metų jubiliejaus su-

laukusiai bendrijos narei Ievai 
Rumbutienei. Vida Šakalienė vi-
sus apdovanojo savo rankų dar-
bo atvirukais. Renginyje dalyva-

vo ir Kalėdų senelis. Visi bendri-
jos nariai gavo dovanėlių, aidėjo 
dainos, skambėjo kalėdinės eilės, 
linksmai šokom, trypėm. 

Telšiai: Linksmai pasitiko šventes 

Susirinkusios draugijos narės skaitė kraštiečio poeto S. Jonausko eiles.

Telšiškius pasveikino Kalėdų senelis.

Nuotaikingas Šiaulių Parkinsono draugijos kalėdinis renginys.

„Laisvės alėja – investuoti mi-
lijonai, vyksta darbai, tačiau pri-
einamumas joje nė kiek nepage-
rėjo. Praleistas unikalus šansas 
įdiegti universalaus dizaino prin-
cipus. Pademonstruotas socia-
linis nejautrumas, neatsižvelgta 
į negalią turinčių asmenų orga-
nizacijų kritiką ir rekomendaci-
jas, nekreipta dėmesio į Lietuvo-
je ratifikuotą Jungtinių Tautų Ne-

įgaliųjų teisių konvenciją ir jos 9 
straipsnį, taip toliau pažeidžia-
mos žmogaus teisės diskrimi-
nuojant negalias turinčius asme-
nis, senolius ir vaikus vežimėliuo-
se vežančius tėvus. Ar tai tinka 
pretendentės į Europos kultūros 
sostinę elgsenai?“ – rašo savo fa-
cebook profilyje profesorius, Ne-
įgaliųjų reikalų komiteto Jungti-
nėse Tautose narys Jonas Ruškus. 

Ištikimiausiems prenumeratoriams – 
redakcijos dovana

Pradėdami naujus metus džiaugiamės, kad turime ištikimų skaitytojų būrį, 
kurie kasmet užsisako „Bičiulystę“. Be Jūsų, mieli skaitytojai, nebūtų mūsų. 
Esame dėkingi neįgaliųjų draugijų vadovams ir visiems jų pagalbininkams, 
kurie kasmet atlieka didelį darbą, kad laikraštis kiekvieną ketvirtadienį ap-
lankytų skaitytojus.

Ypač dėkojame toms neįgaliųjų draugi-
joms, kurios užsakė daugiausiai „Bičiu-
lystės“ numerių: 

kalvarijos savivaldybės  
 neįgaliųjų draugija;
Vilkaviškio rajono neįgaliųjų  
 draugija;
kauno miesto neįgaliųjų draugija;
panevėžio rajono neįgaliųjų  
 draugija.

Taip pat esame dėkingi organiza-
cijoms, kurios surenka daug pre-
numeratorių nedidelėse savival-
dybėse:

kazlų rūdos neįgaliųjų  
 draugija;
skuodo rajono neįgaliųjų  
 draugija;
elektrėnų savivaldybės  
 neįgaliųjų draugija. 

Šioms organizacijoms dovana – galimybė kartą per ketvirtį išspausdinti ne-
mokamą skelbimą mūsų laikraštyje apie 2017 metais vyksiančius renginius.
Likite ir toliau su „Bičiulyste“. 

Jūsų redakcija 

Akis bado / širdį glosto 
Pradedame naują rubriką, prie kurios kviečiame prisi-
jungti ir jus. Siųskite nuotraukas, kuriose užfiksuoti akį 
badantys aplinkos pritaikymo pavyzdžiai ar kiti dalykai, 
trukdantys neįgaliesiems visavertiškai dalyvauti visuome-
nės gyvenime. Taip pat dalykitės ir geraisiais atvejais – 
tuo, kas džiugina, įkvepia. Būkime pilietiški ir galbūt pri-
sidėsime prie gerų pokyčių mūsų gyvenime. 

Laisvės alėja po rekonstrukcijos – neprieinama 
neįgaliesiems 
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Imbieras (išvertus iš sanskri-
to – „raguotas“) yra 1–1,5 met

ro aukščio daugiametis žolinis 
atogrąžų augalas. Šakniastiebis 
mėsingas, gumbuotas, labai kva-
pus, turi daug šaknų. Imbieras 
auga Japonijoje, Indijoje, Centri-
nėje Amerikoje, Ceilone, Kinijo-
je, Pietryčių Afrikoje (Nigerija, 
Mozambikas ir kt.). Šis priesko-
ninis augalas, ilgus šimtmečius 
daugiausia naudotas paskaninti 
kulinarijos ir konditerijos gami-
niams bei šiek tiek pripažįstamas 
kaip vaistas liaudies medicinoje 
(vartojamas imbiero šakniastie-
bis bei aliejus), pastaraisiais de-
šimtmečiais tapo ypatingu vais-
tu (ypač Rytų Azijos medicinoje). 

Medicinai žinomas  
beveik 500 metų

Mokslinei medicinai imbieras 
žinomas beveik 500 metų. Apie 
jį europiečiai sužinojo XV a. pa-
baigoje, Amerikos žemyne jis pa-
sirodė XVI a. pradžioje. Praėju-
sį dešimtmetį Europos medici-
na tvirtino, kad imbieras gerina 
apetitą, stabdo pykinimą ar vė-
mimą, mažina skrandžio sulčių 
rūgštingumą ir nieko daugiau. 
Tačiau graikų ir bulgarų medici-
noje nuo seno imbieru buvo gy-
domos ne vien paminėtos ligos, 
bet dar ir angina, dantenų užde-
gimas. Šiandien šių ir kitų šalių 
liaudies bei mokslinė medicina 
imbieru gydo kelias dešimtis li-
gų, net ir labai sunkių. Beje, Ry-
tuose imbieras jau kuris laikas 
užima 5ąją vietą tarp 30ies eli-
tinių vaistinių augalų.

Šviežių šakniastiebių 
kramtymas

Rytų šalių liaudies medici-
noje kai kurios ligos gydomos 
kramtant šviežių šakniastiebių 
(jų pasitaiko ir mūsų rinkoje) ga-
baliukus. Jie būna aromatingesni 
už džiovintus ir aštresnio skonio. 
Šiuo būdu dažniausiai gydomos 
įvairios burnos ir kvėpavimo ta-
kų ligos: burnos ertmės, dantenų 
gleivinės uždegimai, sloga. 

Pavyzdžiui, persišaldžius ir 
sergant sloga galima ne tik kram-
tyti šviežius šakniastiebio gaba-
lėlius, bet ir gerti jų nuovirą. Da-
roma taip: susmulkintas šaknias-
tiebio gabaliukas užpilamas stik
line vandens, virinama apie 10 

Elitiniai vaistiniai augalai: imbieras 

min. ant silpnos ugnies, nukošia-
ma per dvigubą marlę (ar specia-
lų sietelį) ir geriama kaip papras-
tą arbatą 1–2 kartus per dieną po 
valgio. Jei norima pakeisti skonį, 
galima įberti nedidelį kiekį cina-
mono. Cukrus ar kiti saldumynai 
nerekomenduotini. Šviežios šak
nies kramtymas ir arbata taip pat 
tinka ūminių kvėpavimo takų už-
degimų profilaktikai.

Eterinis imbiero  
aliejus

Vartojamas sergant artritu, 
artroze, esant raiščių ir sausgys-
lių patempimui, sumažėjus sąna-
rių paslankumui, karščiuojant, 
pučiant vidurius, esant blogam 
apetitui. Taip pat tinka gydant 
baimę, nepasitikėjimą savimi, 
atminties susilpnėjimą, agresy-
vumą. Daroma taip: ant gaba-
lėlio cukraus (arba į šaukštelį 
smulkaus cukraus) užlašinami 
1–2 lašai aliejaus ir neskubant 
čiulpiama. Šis aliejus (3–5 lašai) 
taip pat gali būti naudojamas in-
haliacijoms, kai, pavyzdžiui, ser-
gama sloga, bronchitu. Be to, im-
biero eterinis aliejus, užlašin-
tas ant cukraus, gali būti varto-
jamas keliaujant lėktuvu, laivu 
ir kt. transporto priemone, jei 
tuo metu pykina, svaigsta galva 
ir pan. Imbieras vartotinas ir šių 
nemalonių reiškinių profilakti-
kai. Tačiau šiam reikalui labiau 
tiks ne aliejus, o imbiero šaknias-
tiebio milteliai (po 0,2 g 1–2 kar-
tus per dieną).

Paaiškinimai: 
1. Artritas – vieno ar kelių 

sąnarių uždegimas, kurį suke-
lia mik robai, traumos, medžia-
gų apykaitos sutrikimai.

2. Artrozė – lėtai progresuo-

janti neuždegiminė liga, kuriai 
būdingas sąnario kremzlės iri-
mas ir naujų kaulinių darinių su-
sidarymas.

Priedas vaistinių augalų 
mišiniams 

Pasitarus su gydytoju, im-
biero šakniastiebių miltelių ga-
li būti dedama į įvairius vaisti-
nių augalų mišinius (jų toksiš-
kumui neut ralizuoti). Pavyzdžiui, 
jei mišinys sveria 300 g, imbie-
ro miltelių turės būti įmaišyta 
ne daugiau kaip 10 g, nes jų pa-
ros dozė – 0,2–0,3 g. Tokie prie-
dai dažniausiai rekomenduoja-
mi vyresnio amžiaus žmonėms, 
ypač nutukusiems, nusilpusiems, 
jaučiantiems pastovų nuovargį. 
Be to, imbieras gana sėkmingai 
vartojamas kaip imuninę siste-
mą stip rinantis vaistas sergant 
sunkiomis ligomis (nepriklau-
somai nuo amžiaus), pavyzdžiui, 
vėžiu. Mat kai kurie priešvėžiniai 
preparatai silpnina imuninę sis-
temą ir gali sukelti kitokių nepa-
geidautinų reiškinių.

Pateikiame kai kurių ligų są-
rašą, kurias gydant vaistinių au-
galų mišiniais, pastaruosius gali-
ma papildyti imbiero šakniastie-
bių milteliais:
 insulto sukeltas paralyžius 

ir kalbos sutrikimas,
 Alzheimerio liga,
 encefalopatija (galvos sme-

genų liga, kuria sergant vis didė-
ja galvos smegenų funkcijų nepa-
kankamumas),
 atminties, intelekto suma-

žėjimas, 
  nemiga, sukelta galvos 

skausmo,
 lėtinis sąnarių uždegimas,
  lėtinis adneksitas (gim-

dos priklausinių (kiaušintakio ir 
kiaušidės) uždegimas),
 ūminis ir lėtinis kepenų už-

degimas,
 disbakteriozė,
 inksto ir jo geldelės užde-

gimas,
 lėtinis šlapimo pūslės už-

degimas, 
 pabrinkimai, atsiradę susi-

laikius šlapimui,
 neurastenija (funkcinė ner-

vų sistemos liga, kylanti po psi-
chikos traumos, protinio per-
vargimo). 

Atvejai, kada imbieras 
nevartotinas:

 amžius iki 2 metų,
 insultas, 
 infarktas, 
 išeminė širdies liga,
 diabetas, 
 širdies ritmo sutrikimas, 
 skrandžio gleivinės erozija, 
 gastritas, 
 skrandžio ir dvylikapirštės 

žarnos opaligė, 
 lėtinis storosios žarnos už-

degimas, 
 rėmuo,
 divertikulas,
 stiprus karščiavimas,
  kraujavimas (pradedant 

kraujavimu iš nosies ir baigiant 
hemorojumi), 
 kepenų cirozė,
 hepatitas, 
 tulžies pūslės akmenligė, 
 individualus jautrumas to-

kios rūšies prieskoniams (pasi-
reiškia alerginė reakcija), 
 nėštumas (norinčioms im-

bieru apsiginti nuo rytinio py-
kinimo, būtina pasitarti su gy-
dytoju), 
 žindymas.
Paaiškinimai: 
1. Išeminė (medicinoje rašo-

ma ischeminė) širdies liga – šir-
dies raumens pažeidimas dėl su-
mažėjusios arba kartais ir visai 
nutrūkusios širdies vainikinių 
arterijų kraujotakos.

2. Skrandžio gleivinės erozi-
ja (lotyniškai [toliau – lot.] – iš-
graužimas) atsiranda dėl fizinių 
ir cheminių veiksnių (karštas 
vanduo, rūgštys), sunkiai virš-
kinamo prasto maisto. Beje, su-
trikus nervinei ir hormoninei 
skrandžio reguliacijai, sustiprė-
jus druskos rūgšties poveikiui, 
mažojoje skrandžio kreivėje ties 
prievarčiu atsiranda daug smul-

kių erozijų; kartais jos susilieja 
ir virsta opa.

3. Divertikulas (lot. diverticu-
lum – kelias į šalį) – tuščiavidu-
rio organo sienelės išgauba (or-
ganas gali išsigaubti vienoje arba 
keliose vietose). Ši išgauba daž-
niausiai būna stemplėje, skran-
dyje (ypač jo užpakalinėje sie-
nelėje), dvylikapirštėje (dažniau 
moterims) ir storojoje (dažniau 
senyviems žmonėms) žarnoje, 
rečiau – šlapimo pūslėje, šlapim-
takyje ir tulžies pūslėje. 

4. Kepenų cirozė – lėtinė prog
resuojanti kepenų liga, dažniausiai 
atsirandanti dėl piktnaudžiavimo 
alkoholiu, netinkamai gydant lėtinį 
kepenų uždegimą, apsinuodijus, il-
gą laiką vartojant kai kuriuos vais-
tus, sutrikus organizme geležies 
ir vario apykaitai, sergant kitomis 
ligomis (cukriniu diabetu, sunkiu 
plonosios žarnos uždegimu, tul-
žies pūslės akmenlige). Taip pat 
šią ligą gali sukelti maisto alerge-
nai, parazitinės kirmėlės, jonizuo-
jantysis spinduliavimas ir kai ku-
rios kitos priežastys.

5. Hepatitas – ūminis arba lė-
tinis kepenų uždegimas.

Vaistai, su kuriais 
imbieras „nedraugauja“:
  lėtinantys kraujo krešė-

jimą,
 mažinantys arterinį krau-

jospūdį,
  stimuliuojantys širdies 

raumens veiklą,
 mažinantys kraujyje cuk

raus kiekį.

Pagrindiniai imbiero 
perdozavimo požymiai: 
 raugėjimas,
 burnos gleivinės, skrandžio 

deginimas,
 viduriavimas, 
 odos sausėjimas, 
 išbėrimai, 
 odos niežėjimas.
Įsidėmėtina!
1. Ilgai vartojant imbierą (ne-

svarbu kokiu pavidalu) netgi leis-
tinomis dozėmis gali pastebimai 
pablogėti regėjimas.

2. Kai kada pasitaiko, jog vi-
siškai sveiki žmonės, vartojan-
tys imbierą net nedidelėmis do-
zėmis, pradeda skųstis nemiga 
arba mieguistumu dienos metu, 
sutrikusiu širdies ritmu, greita 
nuotaikų kaita. 

Romualdas OGINSKAS

Kai kurie pacientai, įtarę, kad 
gydymo įstaigose be reikalo 

už medicinos pagalbos priemo-
nes mokėjo savo lėšomis, krei-
pęsi į ligonių kasą, atgauna bent 
dalį neteisingai sumokėtų pinigų.

75 metų panevėžietei Aldo-
nai, Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto (LSMU) Kauno kli-
nikose prieš 3 metus savo lėšo-
mis įsigijusiai brangesnį intra-
okulinį lęšį, bus grąžintos į bazinę 
akies kataraktos operacijos kainą 
įskaičiuotos vidutinės lęšio įsigi-
jimo sąnaudos – 44,02 Eur. Jai tu-
ri būti grąžinti ir pinigai, kuriuos 
išleido be reikalo pirkdama vis-
koelastinę medžiagą operacijai – 
dar apie 30 Eur. 

Panevėžietė prisimena, kad į 

Kauno klinikas 2013 m. iš Pane-
vėžio buvo išsiųsta skubos tvar-
ka dėl skausmo, žaibavimo aky-
se. Paaiškėjus, kad atšokusi akies 
tink lainė ir, be to, reikia keisti 
akies lęšį, teko daryti operaciją. 
Gydytojo jai buvo pasiūlyta įsigy-
ti brangesnį ir neva geresnį intra-
okulinį lęšį nei tas, kuris pirktas li-
gonių kasų lėšomis ir privalomuo-
ju sveikatos draudimu (PSD) ap-
draustiems pacientams dedamas 
nemokamai. Taip pat liepta nusi-
pirkti viskoelastinės medžiagos.

Tąkart moteris prisimena ne-
turėjusi tiek pinigų, tad paprašiu-
si artimųjų jų atvežti. Iš viso buvo 
sumokėta daugiau kaip 200 Eur.

Tik po kelių metų supratusi, 
kad galbūt neteisėtai iš jos buvo 

reikalauta sumokėti papildomą 
mokestį (priemoką), Aldona 2016 
m. kreipėsi į Panevėžio teritorinę 
ligonių kasą (TLK). Anot pacien-
tės, jai būtų tikęs ir ligonių kasų 
lėšomis pirktas lęšis, tačiau gydy-
mo įstaigoje nebuvo šiuo klausi-
mu suteikta išsamios informacijos.

Kupiškio rajono gyventojui 
Gediminui taip pat kilo įtarimų 
dėl 2016 metų vasarą sumokėto 
papildomo mokesčio teisėtumo. Į 
Panevėžio TLK vyriškis kreipėsi 
prašydamas nustatyti, ar VšĮ Res-
publikinėje Panevėžio ligoninėje 
teisėtai jam buvo liepta pačiam 
nusipirkti mikroskopo apdanga-
lą, reikalingą stuburo operacijai. 
Už jį kupiškėnas paklojo beveik 
20 Eur. Ligonių kasai ėmus tirti 

šį atvejį, ligoninė pinigus Gedi-
minui grąžino.

Panevėžio TLK Kontrolės sky-
riaus vedėjas Edgaras Voras sako, 
kad šie atvejai yra ne vieninteliai. 
Skyrius per metus yra išnagrinė-
jęs 15 skundų dėl mokėjimų tei-
sėtumo ir dalis jų yra patvirtinti 
neteisėtais.

Skyriaus vedėjas teigia: kai 
pacientai dėl mokėjimų teisėtu-
mo vis dažniau išdrįsta kreiptis 
į gydymo įstaigos administraciją 
arba į TLK, gydymo įstaiga daž-
niausiai skundus nagrinėja vie-
toje ir grąžina pinigus, tad tie-
sos ieškantys asmenys papras-
tai laimi. Kartu jie prisideda prie 
skaid resnio sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo. Ligonių kasos 

atstovas priduria: aiškintis dėl to, 
kas neaišku, tikrai verta ir džiau-
giasi, kad panevėžiečiai darosi są-
moningesni. Besiaiškindami savo 
situacijas gyventojai ima supras-
ti, kad valstybės laiduojamos as-
mens sveikatos priežiūros pa-
slaugos apdraustiesiems PSD turi 
būti teikiamos nemokamai.

Panevėžio TLK siekia, kad 
pacien tai būtų daug drąsesni tais 
atvejais, kai kyla neaiškumų, to-
dėl ragina visus domėtis, už ką 
yra imamos priemokos ir reika-
lauti kokybiškų sveikatos priežiū-
ros paslaugų, kai jos apmokamos 
Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo biudžeto, t. y. ligonių kasų 
lėšomis.

„Bičiulystės“ inf. 

Be reikalo sumokėtus pinigus galima susigrąžinti 

Daktaras
Aiskauda

Konsultuojame, komentuojame 



2017 m. sausio 5–11 d., Nr. 1 (1340), „Bičiulystė“5 psl.

Tokio pasirinkimo privalumas 
yra tas, kad vežimėlį galima keis-
ti pakitus sveikatos būklei. O įsi-
gijus vežimėlį su kompensacija, 
jis tampa žmogaus nuosavybe ir 
netgi pasikeitus sveikatos būklei 
ar supratus, kad priemonė netin-
ka, tenka su juo važinėti tol, kol 
ateis kitos kompensacijos laikas. 

Be to, vežimėlius bus galima 
pirkti iš visos Europos Sąjungos, 
todėl neįgalieji gali ir sutaupyti. 

Nuo šių metų atsiranda pa-
pildoma galimybė įsigyti pripu-
čiamus pasėstus – nusipirkus 
juos patiems bus išmokama 100 
eurų kompensacija. V. Juškienės 
teigimu, TPNC šiuo metu perka 
6 rūšių pasėstus, jie išduodami 
nemokamai. Tačiau jei žmogus 
norės gauti pasėstą greičiau ar 
įsigyti kokį nors konkretų, ku-
rio nėra nupirkta, tokia galimy-
bė bus. 

Nuo šių metų TPNC perkamų 
priemonių sąraše atsiranda naujo-
vė – elektriniai varytuvai (iki šiol 
būdavo perkami tik mechaniniai 
varytuvai). Jie bus skiriami silpnas 
rankas turintiems neįgaliesiems 
(tetraplegikams), kaip alternatyva 
elektriniams vežimėliams. 

Dar viena naujovė – mažėja 
įmokos už pakartotinai išduoda-
mas judėjimo priemones. Tarkim, 
už naują automatiškai valdomą 
lovą teks sumokėti 72 Eur, o už 
pakartotinai išduodamą – 35 Eur. 
Įsigyti naują naktipuodžio kėdu-
tę kainuos 6 Eur, o pakartotinai 
išduodamą – 3 Eur ir pan. V. Juš-
kienė pabrėžė, kad vaikai judėji-

mo techninės pagalbos priemo-
nėmis aprūpinami nemokamai. 

Regos ir klausos 
priemonės 

Lietuvos šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius vaikus 
bendrija „Pagava“ pasiūlė, kad vi-
dinio ryšio FM sistemos būtų ski-
riamos ir specialiojo ugdymo įs-
taigose besimokantiems mokslei-
viams. Iki šiol galimybę gauti FM 
sistemos įsigijimo išlaidų kom-
pensaciją turėjo klausos aparatu 
ar kochleariniu implantu besi-
naudojantys moksleiviai ar stu-
dentai, ugdomi bendrojo lavini-
mo įstaigose. FM sistemas galima 
įsigyti per įmones, kompensuoja-
ma 724 Eur kas 5 metus. Į šį siū-
lymą atsižvelgta. Specialiosiose 
mokyklose yra ugdomi apie 300 
klausos negalią turinčių vaikų. 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 

sąjunga siūlė padidinti sumą, kuri 
kompensuojama už ekranų skai-
tymo programinės įrangos įsigi-
jimą. Vis dėlto kompensacijos dy-
dis išliks toks pat (869 Eur), bet 
kompensaciją bus galima gauti 
dažniau – ne kas 7, o kas 5 metus. 

Buvo sulaukta neįgaliųjų NVO 
siūlymo regos negalią turintie-
siems kompensuoti ir telefono, ir 
planšetinio kompiuterio įsigijimo 
išlaidas. Tačiau, pasak E. Čaplikie-
nės, 2 priemones kompensuoti 
netikslinga, nes dabar telefoną 
dažnai galima panaudoti ir kaip 
planšetinį kompiuterį. Bus kom-
pensuojama tik vienos priemo-
nės: arba telefono, arba planšeti-
nio kompiuterio įsigijimo išlaidos 
1 kartą per 5 metus iki 175 Eur.

Sutrikusio intelekto bendri-
jos „Viltis“ vadovė Dana Migaliova 
atkreipė dėmesį, kad turėtų būti 
kompensuojamos ir tokios mo-

prokurorą ar globos ar rūpybos 
instituciją, ir atitiks bent vieną iš 
įstatyme nurodytų sąlygų, pvz., 
yra deklaravęs gyvenamąją vietą 
kartu su slaugomu asmeniu, yra 
slaugomo asmens artimasis gimi-
naitis, tvarko su slaugomu asme-
niu bendrą ūkį ar buvo slaugomo 
asmens globėjas (rūpintojas) iki 
slaugomo asmens pilnametystės.

Seimas padidino 
maksimalų 

taikytiną mėnesio 
neapmokestinamąjį 

pajamų dydį
Seimas, 86 parlamentarams 

balsavus už ir 4 susilaikius, pri-
tarė Gyventojų pajamų mokes-
čio pataisoms (projektas Nr. 
XIIP4794(2), kuriomis mažina-
ma mokestinė našta mažas pa-
jamas gaunantiems asmenims.

Priimtomis pataisomis mak-
simalus taikytinas mėnesio ne-
apmokestinamasis pajamų dydis 
(NPD) padidintas nuo 200 eurų 
iki 310 eurų. Maksimalus mėne-
sio NPD bus taikomas, jei gyven-
tojo pajamos neviršija minima-
lios mėnesinės algos, galiojusios 
einamųjų kalendorinių sausio 
1 dieną, vieno dydžio (2017 m. 
sausio 1 d. tai bus 380 eurai), o 
atitinkamai maksimalus metinis 
NPD – jei gyventojo pajamos ne-
viršija minimalios mėnesinės al-
gos, galiojusios einamųjų kalen-
dorinių sausio 1 dieną, dvylikos 
dydžių (taikant NPD už 2017 me-
tus tai bus 4 560 eurų).

Jei gyventojo pajamos viršys 
minėtus dydžius (380 eurų per 
mėnesį ir 4 560 eurų per metus), 
pagrindinis NPD atitinkamai bus 
mažinamas, apskaičiuojant jį pa-
gal nustatytas formules.

Taip pat padidintas gyvento-
jams, auginantiems vaikus, taiko-
mas papildomas NPD (PNPD) – 
nuo 120 eurų iki 200 eurų už 
kiek vieną vaiką (įvaikį) iki 18 me-
tų, taip pat vyresnį vaiką (įvaikį), 
jeigu jis mokosi mokykloje pagal 
bendrojo ugdymo programą.

Priimtomis pataisomis padi-
dinti neįgaliems asmenims taiko-
mi individualūs NPD po 110 eu-
rų, t. y. nuo 270 eurų iki 380 eu-
rų per mėnesį – asmenims, ku-
riems nustatytas 0–25 procentų 
darbingumo lygis, arba senatvės 
pensijos amžių sukakusiems as-
menims, kuriems teisės aktų nu-
statyta tvarka yra nustatytas di-
delių specialiųjų poreikių lygis, 
arba asmenims, kuriems teisės 
aktų nustatyta tvarka yra nusta-
tytas sunkus neįgalumo lygis; nuo 
210 eurų iki 320 eurų per mėne-
sį – asmenims, kuriems nustaty-
tas 30–55 procentų darbingumo 
lygis, arba senatvės pensijos am-
žių sukakusiems asmenims, ku-
riems teisės aktų nustatyta tvar-
ka yra nustatytas vidutinių ar ne-
didelių specialiųjų poreikių lygis, 
ar asmenims, kuriems teisės ak-
tų nustatyta tvarka yra nustaty-
tas vidutinis ar lengvas neįgalu-
mo lygis.

„Bičiulystės“ inf.

Šiemet – nemažai ir neįgaliesiems aktualių naujienų
Nuo naujų metų atsiras dau-

giau galimybių dirbti nepilną dar-
bo dieną tiems, kas slaugo žmogų 
su negalia namie: jei jų darbinės 
pajamos bus mažesnės nei mini-
malus mėnesinis atlyginimas, ne-
bus nutraukiamas draudimas vals-
tybės lėšomis. Iki 2017 m. valstybė 
pensijų ir nedarbo socialiniu drau-
dimu draudė tokį žmogų sumai, 
prilygstančiai to laikotarpio mi-
nimaliai mėnesinei algai (MMA), 
tačiau tik tada, jeigu jis neturėjo 
draudžiamųjų pajamų (t.y., pradė-
jęs dirbti, nors ir puse etato, žmo-
gus tam laikotarpiui prarasdavo 
valstybės draudimą). Kadangi yra 
atvejų, kai slaugantis žmogus ne-
ketina visiškai nutraukti darbinių 
santykių, nori užsiimti individua-
lia veikla, kurią derina su neįga-
laus artimojo slauga, ar kt., Vals-
tybinio socialinio draudimo įsta-
tymas papildytas nauja nuosta-
ta. Nuo šiol jei slaugančiojo žmo-
gaus draudžiamųjų pajamų suma 
per atitinkamo laikotarpio kalen-
dorinius mėnesius mažesnė už to 
paties laikotarpio MMA sumą, jis 
draudžiamas sumokant valstybės 
lėšomis trūkstamą iki MMA socia-
linio draudimo įmokų sumą.

Daugiau galimybių 
neturintiems nuosavo 

būsto
Nuo 2017 m. sausio 1 d. soci-

alinio būsto nuomininkai nepra-
ras teisės į socialinio būsto nuo-
mą, kai jų turtas ir pajamos nevir-

šys daugiau kaip 25 proc. Para-
mos būstui įsigyti ar išsinuomo-
ti įstatyme nustatytų pajamų ir 
turto ribų (iki šiol buvo 20 proc.).

Be to, jeigu šeimos ar asmens 
pajamos viršija šame įstatyme 
nustatytas ribas, savivaldybės ta-
rybos sprendimu socialinio būs-
to nuomos sutartis galės būti pa-
keista į savivaldybės būsto nuo-
mos sutartį. Tokiu būdu savival-
dybė, įvertinusi su asmens ar šei-
mos socialine padėtimi susijusius 
veiksnius, turės teisę neiškeldinti 
nuomininkų iš būsto. Tai ypač ak-
tualu tiems žmonėms, kurių būs-
tas jau pritaikytas jų poreikiams, 
pavyzdžiui, žmonėms su negalia, 
daugiavaikėms šeimoms su ma-
žais vaikais.

Svarbu paminėti, kad nuo 
2017 m. šeimų ir asmenų paja-
mos, gaunamos kaip socialinė 
parama arba tikslinės paskirties 
pajamos – slaugos ar priežiūros 
(pagalbos) išlaidų tikslinės kom-
pensacijos ir tikslinis priedas – 
nebus vertinamos nustatant tei-
sę į paramą būstui išsinuomoti 
ar įsigyti.

Tobulinama tikslinių 
kompensacijų skyrimo ir 

mokėjimo tvarka
Seimas priėmė Tikslinių kom-

pensacijų įstatymo pataisas (pro-
jektas Nr. XIIIP25(2), kuriomis 
nutarta tobulinti tikslinių kom-
pensacijų skyrimą ir mokėjimą. 

Kaip pažymima dokumento 
aiškinamajame rašte, įstatymo 

projektas parengtas atsižvelgiant 
į tai, kad dalis asmenų, kuriems 
nustatytas specialusis nuolatinės 
slaugos ar priežiūros (pagalbos) 
poreikis, negali pasinaudoti teise 
gauti jiems priklausančią slaugos 
ar priežiūros (pagalbos) išlaidų 
tikslinę kompensaciją ar tiksli-
nį priedą, t. y. dėl savo sveikatos 
būklės negali patys atsiimti šios 
išmokos ar teisės aktų nustatyta 
tvarka įgalioti ją atsiimti kitą as-
menį. „Kol vyksta teisminiai pro-
cesai dėl asmens pripažinimo ne-
veiksniu ar ribotai veiksniu tam 
tikroje srityje ir globėjo ar rūpin-
tojo paskyrimo, šie asmenys lieka 
be išmokų, skirtų su jų slauga ar 
priežiūra (pagalba) susijusioms 
išlaidoms kompensuoti“, – teigia-
ma aiškinamajame rašte.

Priimtais pakeitimais nusta-
tyta, kad tikslinės kompensaci-
jos ar tikslinis priedas, paskirti 
pilnamečiams asmenims, kurie 
dėl sveikatos būklės negali pa-
tys atsiimti paskirtos išmokos ar 
įgalioti, kad ją atsiimtų kitas as-
muo, ir kuriems nepaskirti glo-
bėjai ar rūpintojai, gali būti mo-
kami ne socialinės rizikos asme-
niui, kuris yra kreipęsis į teismą 
dėl slaugomo asmens pripažini-
mo neveiksniu ar ribotai veiksniu 
arba dėl globos (rūpybos) nusta-
tymo ir ši civilinė byla yra iškelta.

Jeigu į teismą kreipiasi proku-
roras arba globos (rūpybos) ins-
titucija, tikslinė kompensacija ar 
tikslinis priedas galės būti mo-
kami asmeniui, kuris kreipėsi į 

(atkelta iš 1 psl.)

kytis, dirbti su kompiuteriu pa-
dedančios priemonės, kaip prie 
galvos tvirtinami „snapai“, spe-
cialios pelės, klaviatūros ir pan. 
D. Sabaliauskaitė patikino, kad 
netrukus žadama svarstyti nau-
ją priemonių sąrašą, į kurį pla-
nuojama įtraukti ir įvairias ko-
munikacijos priemones, tarp jų 
ir minėtas. 

Perkama vis įvairesnių 
pagalbos priemonių 
TPNC Vilniaus skyriuje taip 

pat yra naujienų neįgaliesiems. 
Pasak vyriausiojo specialisto Ra-
mūno Aladavičiaus, perkama vis 
įvairesnių vaikštynių (ir su ra-
tukais, ir be, ir su vieta atsisės-
ti, ir be), naktipuodžio kėdučių, 
taip pat vežimėlių, vaikams skir-
tų darbo kėdučių ir pan. TPNC 
Vilniaus skyriaus vedėja Jolan-
ta Bub levičienė pasidžiaugė, kad 

nupirktas ir pasikeliantis elektri-
nis vežimėlis, kuris atiteks Seimo 
nariui Justui Džiugeliui. J. Buble-
vičienės teigimu, tai nėra jokia 
naujiena, nes per metus TPNC nu-
perka 4 tokius vežimėlius. 

Pasak D. Sabaliauskaitės, 
naujomis priemonėmis jau gali 
džiaugtis ir regos bei klausos ne-
galią turintieji. Pirmiesiems skir-
tas Daisy elektroninių knygų skai-
tytuvas, kuris suteikia neregiams 
daugiau galimybių patogiai skai-
tyti, mokytis, atitinka šiuolaiki-
nius standartus. 

Kurtiesiems patogiau gyven-
ti padės elektroninė auklė – apa-
ratas, skirtas klausos sutrikimų 
turintiesiems, slaugantiems sun-
kios negalios asmenis arba au-
ginantiems vaiką iki 3 metų. Šio 
prietaiso išskirtinumas tas, kad 
jis ne tik spalvomis signalizuoja 
apie garsus, bet turi ir vaizdo ka-
merą, tad galima matyti, ką kita-
me kambaryje veikia slaugomas 
žmogus ar vaikas. Nupirktas ir 
šiuolaikiškesnis durų skambu-
tis – vaizdo rodytuvas. Prietaisas 
belaidis, todėl juo patogu naudo-
tis visuose namuose. 

D. Sabaliauskaitės teigimu, 
techninės pagalbos priemonėms 
per metus skiriama 2 mln. 100 
tūkst. eurų. Padalijus iš žmonių, 
kurioms jos išskirstomos, skai-
čiaus, vienam asmeniui tenka 100 
eurų. Tai yra labai mažai. Vis dėl-
to kasmet stengiamasi atsižvelgti į 
klientų poreikius, pirkti vis įvaires-
nes ir kokybiškesnes priemones. 

Aurelija BABINSKIeNė 
Autorės nuotr. 

Skirstant techninės pagalbos priemones laukia naujovės
(atkelta iš 1 psl.)

TPNC direktorė I. Ogurcova ir Metodinio skyriaus vedėja D. Sabaliauskaitė (iš dešinės) išklausė neįgaliųjų pastabas.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 6.35, 
8.05, 8.35 – orai. 7.05, 7.35, 9.05 – 
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, sausio 9 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 86 s. 

10:00 Ten, kur namai 1. N-7. 1/5 s. (kart.). 
10:45 Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 11:15 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 11:45 
Savaitė. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“. (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Orai. 16:20 Ten, kur namai 1. N-7. 
1/6 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“. 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 
19:22 Orai. 19:30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Premjera. „Laisvės kaina. Savano-
riai“. TV serialas. N-7. 9 s. 22:25 Trumpo-
sios žinios. 22:30 Premjera. Bernis Ekls-
tonas, „Formulė-1“ ir milijardai užsienyje. 
(subtitruota). 23:00 Trumposios žinios. 
23:05 Premjera. Valdžios tvirtovė. N-7. 18 
s. 00:05 Savaitė. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 86 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10 
Karinės paslaptys. (kart.). 05:00 LRT radi-
jo žinios. 05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 05:30 Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, sausio 10 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 87 s. 

10:00 Ten, kur namai 1. N-7. 1/6 s. (kart.). 
10:50 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. 
(kart.). 11:35 Klausimėlis.lt. (kart.). 12:05 
Bernis Eklstonas, „Formulė-1“ ir milijar-
dai užsienyje. (subtitruota, kart.). 12:40 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lie-
tuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Ten, kur na-
mai 1. N-7. 1/7 s. 17:10 Klauskite daktaro. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:19 
Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Emigrantai. So-
cialinės dokumentikos laida. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dė-
mesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 22:25 
Trumposios žinios. 22:30 Istorijos detek-
tyvai. Istorinė publicistika. 23:20 Trumpo-
sios žinios. 23:25 Da Vinčio demonai 2. 
N-14. 2/4 s. (subtitruota). 00:15 Gamtos 
inspektoriai. (kart.). 00:40 Klausimėlis.lt. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 87 s. (kart.). 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Emigran-
tai. Socialinės dokumentikos laida. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Nacionalinė 
ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Istorijos de-
tektyvai. Istorinė publicistika. (kart.).

trečiadienis, sausio 11 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 88 s. 

10:00 Ten, kur namai 1. N-7. 1/7 s. (kart.). 
10:50 Emigrantai. Socialinės dokumenti-
kos laida. (kart.). 11:45 Nacionalinė eks-
pedicija „Nemunu per Lietuvą“. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Ten, kur 
namai 1. N-7. 1/8 s. 17:10 Klauskite dak-
taro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Gyveni-
mas. Gyvenimo būdo žurnalas. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auksi-
nis protas. 22:45 Trumposios žinios. 22:50 
Premjera. Auksinė taurė. N-7. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 88 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Gyvenimas. Gyvenimo 
būdo žurnalas. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Auksinis protas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis protas. 
(tęsinys, kart.). 05:25 Ryto suktinis su Zi-
ta Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, sausio 12 d.
09:10 Lietuvos laisvės gynėjų die-

nai. Sausio 13-oji. Iš ciklo „Lietuvos vals-
tybės atkūrimo kronika“. I dalis. 09:55 Lie-
tuvos laisvės gynėjų dienai. Skirmantas 
Valiulis. Laiko labirintuose. 10:50 Lietu-
vos laisvės gynėjų dienai. Diena po ry-
tojaus. 11:35 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Tie, kurie išdrįsta. N-7. 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Klaus-

kite daktaro. 17:10 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 17:40 Šiandien. . (su vertimu į 
gestų kalbą). 17:52 Sportas. 17:55 Orai. 
18:00 Lietuvos laisvės gynėjų dienai. 
Sausio 13-osios memorialo iškilmingas 
atidengimas ir atminimo laužų uždegi-
mas prie Lietuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos pastato. Tiesioginė translia-
cija. 19:00 Lietuvos laisvės gynėjų die-
nai. Atminimo laužų uždegimo ceremo-
nija Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje. 
Tiesioginė transliacija. 19:30 Specialus 
tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Lietuvos patriotai. Bendruo-
menių turnyras. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Lietuvos laisvės gynėjų dienai. Do-
kumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 
23:20 Premjera. Patriotas. N-7. 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalisti-
kos laida. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. (tęsinys, kart.). 05:25 Laisvės 
vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, sausio 13 d. 
09:10 Lietuvos laisvės gynėjų die-

nai. Sausio 13-oji. Iš ciklo „Lietuvos vals-
tybės atkūrimo kronika“. II dalis. 10:00 
Lietuvos laisvės gynėjų dienai. Iškilmin-
gas Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir 
Laisvės premijų įteikimo ceremonija LR 
Seimo Kovo 11-osios Akto salėje. Tiesio-
ginė transliacija (su vertimu į gestų k.). 
11:30 Laisvės dainos. 12:00 Lietuvos 
laisvės gynėjų dienai. Valstybės vėliavos 
pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės 
aikštėje Vilniuje. Tiesioginė transliacija. 
12:20 Lietuvos laisvės gynėjų dienai. Do-
kumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 
(kart.). 12:50 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Agresijos kronika. Dokumentinis 
filmas. N-7. (subtitruota). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lie-
tuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Ten, kur 
namai 1. N-7. 1/9 s. 17:10 Klauskite dak-
taro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
Finalas. 18:30 Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 
19:05 Duokim garo! 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
Lietuvos laisvės gynėjų dienai. Labdaros 
koncertas ,,Kartu iki pergalės“. Tiesiogi-
nė transliacija. 23:10 Trumposios žinios. 
23:15 1944 (1944). Karinė drama. N-14. 
Rež. Elmo Nuganen. 00:55 Trumposios 
žinios. 01:00 Lietuvos laisvės gynėjų die-
nai. Tie, kurie išdrįsta. N-7. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. (kart.). 
03:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 „Eurovizija 2017“. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
„Eurovizija 2017“. (tęsinys, kart.).

Šeštadienis, sausio 14 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Nacionalinė ekspedicija „Nemu-
nu per Lietuvą“. (kart.). 07:55 Premje-
ra. Nauji Piterio Peno nuotykiai 2. 2/22 
s. 08:20 Tatonka ir mažieji draugai. 9 s. 
08:30 Šervudo padauža Robinas Hudas. 
5 s. 08:45 Džiunglių knyga 1. 34 s. 09:00 
Labas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. 
Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 
Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:05 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Įdomiausios pasaulio keistenybės. 1 d. 
(subtitruota). 13:00 Pasaulio dokumentika. 
Laukinė Aliaskos gamta. 1 d. Pavasaris. 
13:55 Prisiminimai apie Šerloką Holmsą. 
N-7. 5, 6 s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Klausimėlis.lt. 16:30 
Sveikinimų koncertas. 18:00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18:30 Šiandien. Aktuali-
jų laida (su vertimu į gestų kalbą). 18:45 
Sportas. 18:48 Orai. 18:55 Bėdų turgus. 
(Subtitruota). 19:40 Stilius. 20:25 Lote-
rijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
„Eurovizija 2017“. 22:50 Trumposios ži-
nios. 22:55 Premjera. Susižadėję penke-
rius metus. N-7. (subtitruota). 00:55 Trum-
posios žinios. 01:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Įdomiausios pasaulio keistenybės. 1 
d. (subtitruota, kart.). 01:55 Pasaulio do-
kumentika. Laukinė Aliaskos gamta. 1 d. 
Pavasaris. (kart.). 02:50 Prisiminimai apie 
Šerloką Holmsą. N-7. 5, 6 s. (kart.). 04:30 
Klausimėlis.lt. 04:45 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras. (kart.).

Sekmadienis, sausio 15 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. (kart.). 06:35 

Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Premjera. Nauji Piterio Peno nuo-
tykiai 2. 2/23 s. 09:25 Džiunglių knyga 1. 
35 s. 09:35 Premjera. Auklė Mun. 13 s. 
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas. 8 
s. 10:00 Gustavo enciklopedija. Pažinti-
nė-pramoginė laida visai šeimai. (Subti-
truota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vai-

Pirmadienis, sausio 9 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuoty-

kių metas (1). N-7. 06:55 Simpsonai (5). 
N-7. 07:25 Simpsonai (6). N-7. 07:55 Ge-
ro vakaro šou. N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2507). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(69). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
13:00 Kung Fu Panda (24). N-7. 13:30 
Simpsonai (7). N-7. 14:00 Simpsonai 
(8). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1017). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (1018). N-7. 15:30 Ita-
liška meilė (93). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(20). N-7. 20:00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7. 21:00 Bruto ir Neto (1). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kazino apiplėši-
mas. N-14. 00:20 Bibliotekininkai (7). 
N-7. 01:20 Bibliotekininkai (8). N-7. 02:10 
Trapučio parkas (5). N-14.

Antradienis, sausio 10 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (2). N-7. 06:55 Simpsonai 
(7). N-7. 07:25 Simpsonai (8). N-7. 07:55 
Rezidentai (20). N-7. 08:25 Bruto ir Neto 
(1). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2508). 
N-7. 10:00 Sila. Kelias namo (70). N-7. 
11:55 Ekstrasensų mūšis. N-7. 13:00 
Kung Fu Panda (25). N-7. 13:30 Simpso-
nai (9). N-7. 14:00 Simpsonai (10). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1019). N-7. 15:00 Pa-
žadėtoji (1020). N-7. 15:30 Itališka meilė 
(94). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (21). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Bruto ir Neto (2). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Australija. 
N-7. 01:45 Naujokė (2). N-7. 02:10 Trapu-
čio parkas (6). N-14.

trečiadienis, sausio 11 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuoty-

kių metas (3). N-7. 06:55 Simpsonai (9). 
N-7. 07:25 Simpsonai (10). N-7. 07:55 Re-
zidentai (21). N-7. 08:25 Bruto ir Neto (2). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2509). N-7. 
10:00 Sila. Kelias namo (71). N-7. 11:55 
Ekstrasensų mūšis. N-7. 13:00 Kung Fu 
Panda (26). N-7. 13:30 Simpsonai (11). 
N-7. 14:00 Simpsonai (12). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1021). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1022). N-7. 15:30 Itališka meilė (95). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Rezidentai (22). N-7. 20:00 Gero vaka-
ro šou. N-7. 21:00 Bruto ir Neto (3). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 spor-
tas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 
22:30 Rytai. N-14. 00:00 Bibliotekininkai 
(9). N-7. 00:55 Bibliotekininkai (10). N-7. 
01:50 Naujokė (3). N-7. 02:15 Trapučio 
parkas (7). N-14.

ketvirtadienis, sausio 12 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (4). N-7. 06:55 Simpsonai 
(11). N-7. 07:25 Simpsonai (12). N-7. 
07:55 Rezidentai (22). N-7. 08:25 Bru-
to ir Neto (3). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2510). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(72). N-7. 12:00 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
13:00 Kung Fu Panda (27). N-7. 13:30 
Simpsonai (13). N-7. 14:00 Simpsonai 
(14). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1023). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (1024). N-7. 15:30 Ita-
liška meilė (96). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(23). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Bruto 
ir Neto (4). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Krikštatėvis II. N-14. 02:25 Trapučio par-
kas (8). N-14.

Penktadienis, sausio 13 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuoty-

kių metas (5). N-7. 06:55 Simpsonai (13). 
N-7. 07:25 Simpsonai (14). N-7. 07:55 Re-
zidentai (23). N-7. 08:25 Bruto ir Neto (4). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2511). N-7. 
10:00 Sila. Kelias namo (73). N-7. 12:00 

Pirmadienis, sausio 9 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (38). 07:05 „Tomas ir Dže-
ris“ (49). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys“ (3). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (95). N-7. 08:50 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (96). N-7. 09:50 24 valan-
dos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 
24 valandos (kart.). N-7. 12:40 Bus visko 
(kart.). 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Mano lemties diena“ (67). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Slaptieji agen-
tai. N14. 00:15 „Mentalistas“ (3). N-7. 
01:05 „Strėlė“ (20). N-7. 01:55 „Detekty-
vė Džonson“ (7). N-7.

Antradienis, sausio 10 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (39). 07:05 „Tomas ir Dže-
ris“ (50). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys“ (4). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (97). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (98). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 24 valandos (kart.). N-7. 12:45 KK2 
(kart.). N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 
14:30 „Mano lemties diena“ (68). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
„Juodosios našlės“ (12). N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Antrininkas. N14. 
00:05 „Mentalistas“ (4). N-7. 00:55 „Strė-
lė“ (21). N-7. 01:45 „Detektyvė Džon-
son“ (8). N-7.

trečiadienis, sausio 11 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (40). 07:05 „Tomas ir Dže-
ris“ (51). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys“ (5). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (99). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (100). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:45 KK2 
(kart.). N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 
14:30 „Mano lemties diena“ (69). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Tik ne-
sijuok. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Voratinklis. N-7. 00:05 „Mentalistas“ (5). 
N-7. 00:55 „Strėlė“ (22). N-7. 01:45 „De-
tektyvė Džonson“ (9). N-7.

ketvirtadienis, sausio 12 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (41). 07:05 „Tomas ir Dže-
ris“ (52). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys“ (6). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (101). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (102). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:45 KK2 
(kart.). N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 
14:30 „Mano lemties diena“ (70). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 

21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Kartą Meksi-
koje. N14. 00:05 „Mentalistas“ (6). N-7. 
00:55 „Strėlė“ (23). N-7. 01:45 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, sausio 13 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Visa-

tos broliai“ (42). 07:05 „Tomas ir Džeris“ 
(53). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys“ (7). 07:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (103). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (104). N-7. 09:50 24 valan-
dos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 
Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 Nuo... Iki... 
(kart.) 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„PREMJERA Nakties karalienė“ (1). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 Pagrobimas. N14. 22:45 Svei-
ki atvykę į praeitį! N-7. 00:40 Kartą Meksi-
koje (kart.). N14.

Šeštadienis, sausio 14 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „To-

mas ir Džeris“ (52) (kart.). 06:55 „Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (5) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Harvis 
Biksas“ (24). 07:45 „Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės“ (35). 08:10 „Sandžėjus ir 
Kreigas“ (16). 08:35 „Kiaulė, Ožka, Bana-
nas ir Svirplys“ (7) (kart.). 09:00 „Tomo 
ir Džerio šou“ (19). 09:30 „Ponas Bynas“ 
(20). 10:00 KINO PUSRYČIAI Toras. As-
gardo legendos. 11:25 Ir riteriai įsimyli. 
N-7. 13:30 Užšaldytas. N-7. 15:10 „Gy-
venimo šukės“ (107). N-7. 17:30 Bus vis-
ko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Margi, pirmyn! 
21:25 Nepaprastas Žmogus-Voras. N-7. 
23:55 Ekstraktas. N14. 01:35 Pagrobi-
mas (kart.). N14.

Sekmadienis, sausio 15 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „To-

mas ir Džeris“ (53) (kart.). 06:55 „Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (6) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Harvis Bik-
sas“ (25). 07:45 „Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės“ (36). 08:10 „Sandžėjus ir Krei-
gas“ (17). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ (20). 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 09:30 KI-
NO PUSRYČIAI Pelenės istorija. 11:20 
Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės. N-7. 14:35 
„Didingasis amžius. Jos didenybė Kio-
sem“ (18). N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 
Laida apie saugų eismą. 17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Žvaigždžių duetai. 22:20 PREM-
JERA Dingusi. N14. 01:00 Nepaprastas 
Žmogus-Voras. N-7.

Pirmadienis, sausio 9 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitrina. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (5). N-7. 
07:35 „Tokia tarnyba“ (11) (kart.). N-7. 
08:25 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (5) 
(kart.). N-7. 09:20 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 10:15 „Kas žudikas?“ 
(8) (kart.). N-7. 11:15 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (25) (kart.). N-7. 12:10 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (314) (kart.). N-7. 
13:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
14:10 „Diagnozė - žmogžudystė“ (11). 
N-7. 15:05 „Tokia tarnyba“ (12). N-7. 
15:55 „Prokurorų patikrinimas“ (315). 
N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (26). N-7. 19:30 Farų karai. 
Norų vykdytojas. I dalis. N-7. 20:30 Farai. 
N-7. 21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (39). 
N-7. 21:30 Apgaulė. N14. 23:10 „Daka-
ras 2017. Savaitės apžvalga“ (1). 23:40 
„Dakaras 2017“ (9). 00:10 Nuodėminga 
aistra (kart.). N14. 02:00 „Džeikas, Sto-
rulis ir šuo“ (5) (kart.). N-7. 02:45 „Karas 
ir taika“ (5) (kart.). N-7. 03:45 „Kalbame 
ir rodome“ (410). N-7. 04:30 Visi vyrai - 
kiaulės... 2 (39) (kart.). N-7. 04:55 „Kalba-
me ir rodome“ (410) (kart.). N-7.

Antradienis, sausio 10 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (6). 

N-7. 07:35 „Tokia tarnyba“ (12) (kart.). 
N-7. 08:25 Farų karai. Norų vykdytojas. 
I dalis (kart.). N-7. 09:20 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.). N-7. 10:15 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos“ (11) (kart.). N-7. 
11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (26) 
(kart.). N-7. 12:10 „Prokurorų patikrini-
mas“ (315) (kart.). N-7. 13:15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (531) (kart.). N-7. 14:10 „Di-
agnozė - žmogžudystė“ (12). N-7. 15:05 
„Tokia tarnyba“ (13). N-7. 15:55 „Prokuro-
rų patikrinimas“ (316). N-7. 17:00 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (28). 
N-7. 19:30 Farų karai. Norų vykdytojas. 
II dalis. N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Vi-
si vyrai - kiaulės... 2 (40). N-7. 21:30 Ko 
laukti kai laukiesi. N-7. 23:25 „Dakaras 
2017“ (10). 23:55 Apgaulė (kart.). N14. 
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (6) (kart.). 
N-7. 02:15 „Vampyro dienoraščiai“ (15). 
N14. 03:00 „Kalbame ir rodome“ (411). 
N-7. 03:45 Visi vyrai - kiaulės... 2 (40) 
(kart.). N-7. 04:10 „Kalbame ir rodome“ 
(411) (kart.). N-7.

TV3

LNK

BTV

Ekstrasensų mūšis. N-7. 13:00 Kung Fu 
Panda (28). N-7. 13:30 Simpsonai (15). 
N-7. 14:00 Simpsonai (16). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1025). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1026). N-7. 15:30 Itališka meilė (97). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Ledynmetis 2. Eros pabaiga. N-7. 21:15 
Amerikietiškas pyragas 2. N-14. 23:25 
Stokeriai. N-14. 01:20 Rytai. N-14.

Šeštadienis, sausio 14 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (14). 07:00 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai (3). N-7. 07:30 Vėž-
liukai nindzės (13). 08:00 Ančiukų istorijos 
(15). 08:30 Kempas ir draugai. 09:00 Vir-
tuvės istorijos. 09:30 Grožio mėnuo. 10:00 
Pasaulis pagal moteris. 10:30 Svajonių 
ūkis. 11:00 Skruzdėliukas Z. 12:40 Ni-
mės sala. N-7. 14:25 Oskaras. N-7. 16:45 
Ekstrasensų mūšis. N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 
19:25 Eurojackpot. 19:30 Princesės dieno-
raštis 2. Karališkosios sužadėtuvės. N-7. 
21:50 Paguoda. N-14. 23:55 Bruklino ge-
riausieji. N-14.

Sekmadienis, sausio 15 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (15). 07:00 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai (4). N-7. 07:30 Vėž-
liukai nindzės (14). 08:00 Ančiukų istorijos 
(16). 08:30 Mamyčių klubas. 09:00 Kuli-
nariniai triukai. 09:30 Penkių žvaigždučių 
būstas. 10:00 Svajonių sodai. 11:00 Sep-
tintasis nykštukas. 12:45 Nepaprasta ke-
lionė namo. 14:20 Grįžimas namo 2. Pa-
siklydę San Franciske. 16:10 Ekstrasen-
sų mūšis. N-7. 18:00 Raudonas kilimas. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X Faktorius. 
N-7. 22:30 Džonas Vikas. N-14. 00:35 
Pašėlęs skrydis. N-14.

LRT
kai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Erdvės. Pasaulio 
žavesys. 9 d. (subtitruota). 13:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Stebuklingi metų 
laikai. 2 d. Svalbardas. (subtitruota). 14:00 
Puaro. N-7. 9/1 s. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Laisvės vė-
liavnešiai. 16:30 Karinės paslaptys. 17:15 
Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. 
(kart.). 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 
Teisė žinoti. 19:30 Savaitė. Visuomenės. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Premjera. Protas ir jausmai. 
N-7. Rež. Ang Lee. 23:15 Trumposios ži-
nios. 23:20 Kino žvaigždžių alėja. Danto-
nas. N-14. (Originalo kalba). (subtitruota, 
kart.). 01:35 Trumposios žinios. 01:40 Pa-
saulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio ža-
vesys. 9 d. (subtitruota, kart.). 02:30 Pa-
saulio dokumentika. Stebuklingi metų lai-
kai. 2 d. Svalbardas. (subtitruota, kart.). 
03:25 Puaro. N-7. 9/1 s. (kart.). 05:05 Sa-
vaitė. Visuomenės. (kart.).

trečiadienis, sausio 11 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (7). 

N-7. 07:35 „Tokia tarnyba“ (13) (kart.). 
N-7. 08:25 Farų karai. Norų vykdytojas. II 
dalis (kart.). N-7. 09:20 „Šuo“ (18) (kart.). 
N-7. 10:20 „Mistinės istorijos“ (53) (kart.). 
N-7. 11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (28) 
(kart.). N-7. 12:10 „Prokurorų patikrinimas“ 
(316) (kart.). N-7. 13:15 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 14:10 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (13). N-7. 15:05 „Tokia tarnyba“ 
(14). N-7. 15:55 „Prokurorų patikrinimas“ 
(317). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (27). N-7. 19:30 Farų ka-
rai. Norų vykdytojas. III dalis. N-7. 20:30 
Savaitės kriminalai. N-7. 21:00 Visi vyrai 
- kiaulės... 2 (41). N-7. 21:30 L.O.L. N14. 
23:15 „Dakaras 2017“ (11). 23:45 Ko lauk-
ti kai laukiesi (kart.). N-7. 01:35 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (7) (kart.). N-7. 02:20 „Vam-
pyro dienoraščiai“ (16). N14. 03:05 „Kalba-
me ir rodome“ (412). N-7. 03:50 Visi vyrai 
- kiaulės... 2 (41) (kart.). N-7. 04:15 „Kalba-
me ir rodome“ (412) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, sausio 12 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (8). 

N-7. 07:35 „Tokia tarnyba“ (14) (kart.). 
N-7. 08:25 Farų karai. Norų vykdytojas. III 
dalis (kart.). N-7. 09:20 „Šuo“ (19) (kart.). 
N-7. 10:20 „Mistinės istorijos“ (55) (kart.). 
N-7. 11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(27) (kart.). N-7. 12:10 „Prokurorų pati-
krinimas“ (317) (kart.). N-7. 13:15 Much-
taro sugrįžimas (kart.). N-7. 14:10 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (14). N-7. 15:05 
„Tokia tarnyba“ (15). N-7. 15:55 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (318). N-7. 17:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(29). N-7. 19:30 Farų karai. Norų vykdy-
tojas. IV dalis. N-7. 20:30 Gyvenimiškos 
istorijos. 21:30 Specialistas. N-7. 23:25 
„Dakaras 2017“ (12). 23:55 L.O.L. (kart.) 
N14. 01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (8) 
(kart.). N-7. 02:20 „Vampyro dienoraš-
čiai“ (17). N14. 03:05 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (11) (kart.). N-7. 03:50 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (12) (kart.). N-7.

Penktadienis, sausio 13 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (9). 

N-7. 07:35 „Tokia tarnyba“ (15) (kart.). 
N-7. 08:25 Farų karai. Norų vykdytojas. 
IV dalis (kart.). N-7. 09:20 „Galvų medžio-
tojai“ (7). N-7. 10:20 „Galvų medžiotojai“ 
(8). N-7. 11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(29) (kart.). N-7. 12:10 „Prokurorų patikri-
nimas“ (318) (kart.). N-7. 13:15 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 14:10 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (15). N-7. 15:05 „Tokia tar-
nyba“ (16). N-7. 15:55 „Prokurorų patikri-
nimas“ (319). N-7. 17:00 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (30). N-7. 19:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (2). N-7. 20:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (2). N-7. 21:30 
Mirtinas ginklas 2. N-7. 23:30 „Dakaras 
2017“ (13). 00:00 Specialistas (kart.). N-7. 
01:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (9) (kart.). 
N-7. 02:35 „Vampyro dienoraščiai“ (18). 
N14. 03:20 Mirtinas ginklas 2 (kart.). N-7.

Šeštadienis, sausio 14 d. 
06:30 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(13) (kart.). N-7. 07:20 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (14) (kart.). N-7. 08:10 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (15) (kart.). N-7. 09:00 Au-
topilotas. 09:30 Apie žūklę. 10:00 „Ameri-
kos mieliausieji“ (5). 10:55 Baltijos galiū-
nų čempionato IV etapas. Rokiškis. 11:55 
„Mistinės istorijos“ (56). N-7. 12:55 „Misti-
nės istorijos“ (57). N-7. 13:55 „Mistinės is-
torijos“ (58). N-7. 14:55 „Vanity Fair. Visiš-
kai slaptai“ (6). N-7. 15:50 „Kas žudikas?“ 
(9). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
17:55 „Šuo“ (20). N-7. 19:00 Savaitės kri-
minalai (kart.). N-7. 19:30 Muzikinė kau-
kė. 21:55 MANO HEROJUS Nakties sar-
gyba. N14. 23:40 „Dakaras 2017“ (14). 
00:10 AŠTRUS KINAS Vilkolakių medžio-
toja. N14. 01:45 „Vampyro dienoraščiai“ 
(17) (kart.). N14. 02:30 „Vampyro dieno-
raščiai“ (18) (kart.). N14. 03:15 Muzikinė 
kaukė. Geriausieji (kart.).

Sekmadienis, sausio 15 d. 
06:35 Baltijos galiūnų čempionato IV 

etapas. Rokiškis (kart.). 07:30 Sveikatos 
kodas. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 „Vie-
na už visus“ (106). N-7. 09:30 „Viena už 
visus“ (107). N-7. 10:00 „Viena už visus“ 
(108). N-7. 10:30 „Amerikos mieliausieji“ 
(6). 11:25 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(1). 11:55 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(2). 12:25 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(3). 12:55 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(4). 13:30 Sveikinimai. Sveikinimų koncer-
tas. 15:50 „Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos“ (12). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 17:55 „PREMJERA Paskutinis 
faras“ (1). N-7. 19:00 Dievo šarvai. Ope-
racija „Kondoras“. N-7. 21:00 „Karas ir tai-
ka“ (6). N-7. 22:35 „Dakaras 2017. Savai-
tės apžvalga“ (2). 23:05 „Dakaras 2017“ 
(15). 23:35 Pabėgėlė. N14. 01:00 Nakties 
sargyba (kart.). N14. 02:35 Vilkolakių me-
džiotoja (kart.). N14. 04:00 Dievo šarvai. 
Operacija „Kondoras“ (kart.). N-7.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Tai atsitiko prieš porą me-
tų, 2014-aisiais. Per Pa-
saulinę asmenų su Dauno 
sindromu dieną Prancūzi-
joje buvo paskelbtas vaiz-
do įrašas, kurį visą mėne-
sį rodė televizijos kanalai 
reklamos intarpuose. Ita-
lijoje sukurtas vaizdo įra-
šas lyg cunamis sukėlė di-
džiulę ginčų ir diskusijų 
bangą, iki šiol audrinan-
čią prancūzų visuomenę. 

„Norėčiau pamiršti visą savo 
skaudų gyvenimą“, – prisipaži-
no klaipėdietė Oksana M. Mote-
ris augina keturis vaikus, du iš 
jų – neįgalūs. Gimus pirmajam, 
labiausiai pažeistam negalios, ji 
iš nevilties ketino žudytis. Lai-
mė, laiku grįžo jos motina ir duk
rą išgelbėjo. 

Pirmoji krizė klaipėdietę iš-
tiko prieš 23 metus. Sūnus gimė 
sutrauktomis rankomis, o plašta-
kos teturėjo po du pirštus. „Vyras 
tarnavo Černobylyje. Gydytojai 
sakė, kad tai galėjo būti sūnaus 
negalios priežastis“, – aiškino 
klaipėdietė. Vėliau jis turėjo dar 
keturis vaikus su kitomis mote-
rimis ir visi jie – su vienokia ar 
kitokia negalia. Su pirmuoju vy-
ru Oksana gyveno labai trumpai. 
Jau gimdydama sūnų ji buvo vie-
niša motina. 

Kai sūnui buvo pustrečių 
metų, Oksana sutiko antrąjį vy-
rą. Už poros metų gimė dar vie-
nas vaikas. Berniukas buvo be 
vieno piršto. Vėliau jam nusta-
tytas raidos sutrikimas. Supra-
tus, kad ir antrasis sūnus neįga-
lus, žemė po moters kojomis ir 
vėl sudrebėjo. 

Dar po ketverių metų gimė 
dvynukės. Dabar merginoms – 
keturiolika. Motina bijojo dar vie-
no neįgalaus vaiko ir ketino da-
rytis abortą. Dabar ji labai džiau-
giasi dukromis. 

Sunkiausia Oksanai buvo pri-
imti rimtą pirmagimio negalią. 
Su sūnaus bėdomis ji susitai-
kė, kai vaikinas sulaukė pilna-
metystės. Didžiausias išbandy-
mas buvo sūnui rasti darbo. Jie-
du mokėsi viešbučio darbuoto-

jo, elektroninio krautuvo vairuo-
tojo amato. Tačiau nieko neišėjo. 
„Visur kaip į sieną atsimušėm. 
Sakė: „Atėjot su 35 proc. dar-
bingumu, o jis juk iš viso dirb-
ti negali. Ar norit, kad mes į ka-
lėjimą sėstumėm, jeigu jam kas 
nors atsitiks? Kaip mes galime 
tokį žmogų priimti dirbti?“ – pa-
sakojo neįgaliojo motina. Nesė-
kmės ieškant sūnui darbo galu-
tinai palaužė moterį. Iširo ir an-
troji santuoka. Moteriai buvo nu-
statyta depresija. 

Viskas ėmė keistis prieš gerą 
pusmetį. Oksanai pradėjus gerti 
vaistus, ėmė taisytis jos sveika-
ta. Klaipėdietė su vaikais apsigy-
veno socialiniame būste, apstatė 
jį gražiais baldais. Pagaliau šei-
ma jaučia, kad turi namus. Mo-
teris pluša bare. Ją itin džiugina 
ir gautas laiškas iš Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarny-
bos. Jis teikia vilties, kad proto ir 
fizinę negalią turinčiam jos pir-
magimiui bus nustatytas ne 35, 
bet 15 procentų darbingumas. 
Tada padidėtų valstybės moka-
ma neįgalumo pensija. Neįgalus 
vaikinas iš valstybės per mėnesį 
kol kas gauna 169 eurus. „Jis la-
bai norėtų dirbti. Dabar jis jau-
čiasi kaip išlaikytinis“, – pasako-
jo motina. Neįgaliųjų draugijos 
asmeninė asistentė Klaipėdo-
je Neringa Venckienė sako, kad 
tokiems žmonėms pati valstybė 
galėtų sukurti darbo vietas ar-
ba nuoširdžiai dirbti su darbda-
viais, kad jie būtų pasiruošę vai-
kiną priimti. N. Venckienė pasa-
kojo, kad vaikinas jau yra sava-
noriavęs organizacijoje „Caritas“ 
ir jam tai sekėsi. 

Sūnaus negalia klaipėdietę stūmė 
žudytis

Sigita Lanauskienė tinklalapyje lrytas.lt rašo apie 2 neįgalius vai-
kus auginančios mamos vargus ir ryžtą kabintis į gyvenimą. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąPrancūzai susiginčijo:  
ar etiška filmuoti 
laimingus vaikus  

su Dauno sindromu?

Ne visus įtikino iš filmuko 
trykštantis džiaugsmas

Miela būsima mamyte...
Nebijok, tavo vaikas gebės 

padaryti daug dalykų:
jis eis į mokyklą,
galės tave apkabinti,
sugebės bėgti priešais tave,
jis galės tau parašyti,
jis galės dirbti ir užsidirbti pinigų,
kartais bus sunku, labai sunku, bet 
ar ne taip yra visoms mamoms?

Televizoriaus ekrane visą mė-
nesį laimingi vaikai ir jaunuoliai 
su Dauno sindromu kreipėsi į bū-
simas mamas, kurios, sužinoju-
sios apie tai, kad joms gims vai-
kas su negalia, susiruošė dary-
ti abortą. 

Tiesą sakant, net sunku įsi-
vaizduoti moters savijautą, jei ji, 
išgirdusi diagnozę, jau nuspren-
dė daryti abortą (o gal net pasi-
darė). Visuomenė sukilo, nes įžiū-
rėjo daromą didžiulį spaudimą 
nėščioms moterims. Šioje šalyje 
moterims leista pačioms spręs-
ti, gimdyti ar nutraukti nėštumą, 
jei laiku diagnozuojamas vaisiaus 
apsigimimas.

Tiesą sakant, čia Dauno sin-
dromas niekuo dėtas. Panašiais 
propagandiniais filmais ir bro-
šiūromis kovoja apskritai prieš 
abortus pasisakančios organi-
zacijos.

Į Prancūziją patekęs filmu-
kas – tik dalis kampanijos, ku-
ri Italijoje pradėta siekiant už-
drausti abortus dėl vaisiaus apsi-
gimimo. Pasigirdus kaltinimams 
dėl nežmoniško spaudimo nėš-
čioms moterims, kampanijos (ją 
vadina „Miela būsima mamyte“) 

Kadras iš filmo.

organizatoriai (italų CoorDown) 
gynėsi, kad jų siekiai daug įvai-
resni ir platesni nei nėštukių įti-
kinėjimas, mat jiems rūpi ir kova 
su neįgaliųjų diskriminavimu, ir 
siekis integruoti žmones su nega-
lia į visuomenę.

Filmuke viskas pateikiama 
džiaugsmingai ir optimistiškai. 
Nufilmuoti linksmi, gerai integ
ruoti vaikai, sugebantys visai nor-
maliai gyventi šalia kitų piliečių. 
Aišku, ne visus įtikino iš ekrano 
trykštantis džiaugsmas. Pasipy-
lė skundai. 

Po lyrinės įžangos – 
teismai

Prancūzijos valdžia įpareigo-
jo autoritetingus žiniasklaidos 
vadovus pažiūrėti į filmuką iš 
arčiau. Tie žiūrėjo ir šiaip, ir ki-
taip. 2014 metų vasarą buvo pa-
skelbtas komunikatas. Pripažin-
ta, kad filmukas gali būti traktuo-
jamas ne tik kaip sėkmės istori-
ja apie gerai integruotus vaikus, 
bet ir emocinis spaudimas nėš-
čioms moterims, o tai yra nege-
rai. Paskelbus komunikatą vėl at-
gijo diskusijos. Vaizdo įrašo nie-
kas neuždraudė, tiesiog pasiūlė 
jį rodyti ne reklamos blokuose. 
Praėjusį lapkritį šį klausimą te-
ko nagrinėti Prancūzijos vyriau-
sybei. Skundą parašė trys asme-
nys su Dauno sindromu, Eleono-
ros bičiulių draugija ir Džeromo 
Lejeune’o fondas.

Pretenzijos buvo atmestos, 
netgi, priešingai, konstatuota, 
kad filmuke pernelyg rožinėmis 
spalvomis nupieštas neįgaliųjų 
gyvenimas, o juk jie sulaukia ir 
neteisybės, prievartos.

Statistika
Vis dažniau gimdo moterys, 

vyresnės nei 35 metų, taigi ir 
žmonių su Dauno sindromu tu-
rėtume sutikti vis daugiau, nes 
būtent brandžias moteris perse-
kioja ši bėda. Kaip yra iš tikrųjų? 
JAV 1974–2015 metais naujagi-
mių su Dauno sindromu suma-
žėjo 30 proc.

Europoje štai kokie duomenys: 
išgirdusios diagnozę, Vokietijoje 
nėštumą nutraukia 90 procentų 
moterų, Nyderlanduose – 92 pro-
centai, Danijoje – net 98 procentai. 
O tie naujagimiai, kuriems vis dėl-
to pavyksta išvysti saulę, dažniau-
siai išlieka ne dėl tėvų pasirinkimo, 
o dėl netikslios diagnozės. Kai ku-
riose šalyse dar toliau pažengta: 
naujagimis su Dauno sindromu 
laikomas gydytojų darbo broku ir 
siūloma net už tai bausti.

Asmenų su Dauno sindromu 
organizacijos, analizuodamos su-
siklosčiusią situaciją, neretai pri-
mena nacistinės Vokietijos prak-
tiką, kai tokie vaikai būdavo pai-
mami iš tėvų ir išvežami į mirties 
stovyklas. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlIKIeNė

Kauno miesto savivaldybė pernai 
užsibrėžė tikslą – pritaikyti 27 
butus, kuriuose gyvena vienokią 
ar kitokią negalią turintys žmo-
nės. Ši užduotis teko savivaldy-
bės kontroliuojamai bendrovei – 
UAB Kauno būtų ūkis.

Irena Žilevičienė šypsoda-
masi atvėrė namų duris. Mote-
ris nuoširdžiai džiaugėsi poky-
čiais, kurie prasideda jau namo 
laiptinėje. I. Žilevičienė su judė-
jimo negalią turinčia 20mete 
dukra Simona gyvena pirmame 
aukšte. UAB Kauno butų ūkis 
pastangomis laiptinėje įreng-
tas keltuvas.

Tai ne vienintelis patogumas 
sunkios lemties paliestai šei-
mai. Paplatintos ir buto durys, 
kad keltuvu neįgaliojo vežimė-
lyje pirmuosius laiptus įveikusi 
Simona galėtų be vargo patek-
ti į namus.

I. Žilevičienė mielai aprodė 
savo namus: anksčiau įėjimas į 
vonios kambarį buvo iš korido-
riaus pusės. Dabar į šią patalpą 
patenkama pro specialiai papla-
tintas duris tiesiai iš kambario. 
Vietoj vonios įrengtas dušas ir 

speciali dušo kėdė.
„Jau išbandėme. Žymiai pa-

togiau ir paprasčiau nei iki šiol. 
Labai džiaugiamės“, – atviravo 
I. Žilevičienė. Prieš metus mo-
teris kreipėsi į Kauno savivaldy-
bę, parašė prašymą ir štai prieš 
Kalėdas darbai jau buvo baigti.

20 metų tokių patogumų ne-
būta. „Mes ir nesikreipėme pa-
galbos. Kol vyras buvo gyvas, vis 
sakydavo, kad jis stiprus ir gali 
panešioti. Kai mirė, man vienai 
ne taip ir lengva“, – sakė I. Žile-
vičienė.

UAB Kauno butų ūkis gene-
ralinio direktoriaus pavaduo-
toja Regina Grigonienė pabrė-
žė, kad pritaikant butus neįga-
liesiems labai svarbu kalbėtis 
su paslaugos gavėjais. Juk svar-
biausia, kad vykdomi darbai pa-
gal parengtą projektą suteiktų 
neįgaliesiems daugiau mobilu-
mo ir patogumo.

UAB Kauno butų ūkis admi-
nistracija pasirengusi tęsti būsto 
neįgaliesiems pritaikymo projek-
tus. 50 – mažiausiai tiek neįgalių-
jų sulauks geresnių gyvenimo są-
lygų 2017 m.

Kaip atrodo būstas neįgaliesiems?
Diana Krapavickaitė www.diena.lt rašo apie tai, kaip buvo pritai-
kyti būstai neįgaliesiems Kauno mieste. 

Pentagono Perspektyvių gy-
nybos technologijų agentūra 

(DARPA) drauge su JAV kompa-
nija Mobius Bionics perdavė Na-
cionaliniam Walterio Reedo ka-
ro medicinos centrui Merilende 
pirmąsias dvi bionines rankas. 
DARPA tvirtina, kad naujieji bio-
niniai protezai kol kas yra vienin-
teliai JAV, kuriuos naudoti leidžia 
Maisto ir vaistų agentūra ir ku-
riuos galima laisvai įsigyti.

Bioninį rankos protezą DAR-
PA užsakymu pastaruosius pen-
ketą metų kūrė Mobius Bionics. 
Pentagonas planavo įtraukti šį 
įrenginį į medicininį karių drau-
dimą; naująjį bioninį protezą ga-
lės gauti visi kariškiai, karo veiks-
muose praradę viršutinę galūnę. 

JAV kariškiai gaus 
pirmuosius serijinės 

gamybos bioninius protezus 

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Naujasis įrenginys pavadintas 
LUKE, pagerbiant Luką Skaivoke-
rį, vieną iš pagrindinių „Žvaigž-
džių karų“ filmų serijos persona-
žą, kuriam kovoje prarasta ranka 
buvo pakeista aukštųjų technolo-
gijų protezu. Taip pat santrum-
pa LUKE iššifruojama Life Under 
Kinetic Evolution (gyvenimas po 
kinetinės evoliucijos). Prie peties 
tvirtinama bioninė ranka valdo-
ma elektrodais. Jais nuskaitomi 
raumenų signalai.

LUKE nuskaitytus signalus 
gali paversti vienu iš dešimties 
galimų judesių, tarp kurių – ran-
kos pakėlimas virš galvos, daik-

tų pakėlimas ir nuleidimas, su-
lenkiant ranką per alkūnę (beje, 
paimti galima netgi trapius daik-
tus, pavyzdžiui, vištų kiaušinius). 
Protezu galima atlikti daugybę 
kasdienių veiksmų – valytis dan-
tis, užsitraukti striukės užtrauk-
tuką, šluoti grindis ir pan.

Bioninė ranka LUKE apsau-
gota nuo vandens ir dulkių. Bio-
ninis įtaisas buvo bandomas dau-
giau nei 10 000 valandų su dau-
giau nei šimtu žmonių, tačiau kol 
kas nėra žinoma, kada toks prote-
zas bus realiai pradėtas naudoti.

„Bičiulystės“  
ir technologijos.lt inf. 
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Prie kūrybos 
šaltinio Pavogtas laikas

Dienos šviesa užgęsta pataluos 
nakties.

Žvaigždžių sietynas nušviečia takus.
Manam laike vėl nerimas sustingsta,
Gyvenimo aruodas jau nebetalpus.

Minutės bėga, skuba laiko erdvėje
Ir netelpa apskritime rodyklių.
O taip norėtųs bėgti iš to mažo rato,
O negali jau laisve mėgautis laike.

Skaičiuoja laikas likusias dienas
Ir svajones, kurios kažkur paklydę,
Gal jos pasimetė žvaigždėtoj 

naktyje
Ir rėtyje žvaigždžių neranda vietos.

Neatpažįstu šito laiko savyje.
Į laikrodžio rodykles žvelgt nenoriu.
Per greitai bėga, bėga jos rate,
Per greitai likusias dienas matuoja.

Sulanksto patalus tamsi naktis.
Pabėga žvaigždės į namus 

savuosius.
Pasivogė vėl laikas ramią dieną.
Ją išnešė neleidęs sudėliot mintis.

Verpiu metus
Laiko ratelyje verpiu metus
Ir plonos gijos sukasi – netrūkinėja.
Jose sudėjau aš gyvenimo metus
Ir verpstė vis pilnėja ir pilnėja.

Ratelio girgždesy vaikystė juokias.
Sidabro aidesiu atsiliepia širdy.
Jau pamiršta troba tuščiais langais 

rymoja,
Subirę tvoros ir seni varteliai užkelti.

Vyniojas metai į gijas ploniausias,
Jaunystės šėlsmas pamirštas seniai.
Gimta Šešupė savo vandenis 

vis neša
Tolyn, kur nesimatėm taip ilgai.

Dainuoja verpstė – rankos sunkios.
Auksiniai metai keičias sidabru.
Susuksiu juos į brangią laiko giją
Ir neskaičiuoti savo metų negaliu.

Saulėtekiai ir saulės laidos
Lyg ašaros rasos kristalais papuošti.
O mano metai vis dar saugo, saugo
Aidu tą tylų, švelnų krebždesį širdy.

Vaikystės pasaka
Sugrįžk, vaikystės pasaka,
Nors metų man jau nemažai,
Kur dar motulė rūpestingai
Pakloja patalą baltai baltai.

Kur mokykla, kur klasės suolas,
Seni draugai ir takas vis tas pats.
Jis vesdavo visus namolei,
Dabar kažin, ar grįžtame nors kas...

Nepamiršti kieme jurginai
Ir obelis jau didelė seniai.
Toj pasakoj vaikystė liko,
O taip norėtųsi sugrįžt tenai...

Sugrįžt, praeit pažįstamu taku
Ir apkabinti aukštą medį,
Kurį sodinom ir auginom
Jau kažkada... visi kartu.

Praėjo, nuskraidino laikas
Vaikystės pasaką šalin,
Kurioj svajonės pasiliko,
Nesugrąžinsi – plaukia jos tolyn.

Sena nuotrauka
Su saulės spinduliais suvirpa rytas
Ir rūko gijos trūkinėja nuo aušros.
Sustoju aš prie nuotraukos senos,
Kuri išblukusi, bet ryto žaroje
Pasipuošia spalva jau nūdienos.

Joje mama ir šypsena,
plaukai, lyg sodas, užbertas žiedais,
veide pažįstamos duobutės,
joje gerumas, meilė, šiluma.
Jaučiu – su manimi ji visada.

Atrodo, skausmo ašarą
Sava ranka nubraukia atsargiai.
Bučiuoju jos rankas, tarsi jos čia,
Kurios ir saugo, glosto, apkabina.
Šis jausmas visada ateina nejučia.

Prisiglaudžiu prie nuotraukos senos.
Tiesiu rankas, tarsi norėdama patekti
Tenai, kur stiklo aprėdai,
Kuriuos pirmieji saulės spinduliai
Apipina, papuošia ir sušildo.

Prisiglaudžiu prie nuotraukos senos...
Mieloji, kaip tavęs ilgiuos
Ir taip norėtųsi atsukti laiką,
Kada paėmusi už rankos
Vedei gyveniman mane dar vaiką.

laimutė ŠATIeNė, Jonava 

Kai sninga tik eilėraščiais 
Daugelis iš mūsų atmintinai 

mokame Salomėjos Nėries 
nuostabaus grožio eilėraščio „Se-
nelės pasaka“ pirmąsias eilutes. 
Apšerkšniję mūsų žiemos, balta 
balta kur dairais… Tačiau ne visi 
turbūt žinote, kad Nėris šį eilėraš-
tį kūrė gyvendama Paryžiuje ir la-
bai ilgėdamasi sniego. Ten žiemos 
būdavo besniegės. O dabar jau ir 
Lietuvoje sniego pasiilgstame. Ar 
pamenate, kaip jis gurgždėdavo 
po kojomis vaikystėje, kaip žibu-
riuodavo žibintų apšviestas, šal-
tukui gnaibant nosis ir veidukus?.. 
O šiemet ir Kalėdas, ir Naujuosius 
atšventėme su lietumi. Tik jūsų 
tekstuose kartais švelniai, grau-
džiai, kartais žaismingai spindė-
jo žiemos pasaka... Visų jų spaus-
dinti negalime: pritrūktų vietos, 
o tekstai panašūs, tad sunku būtų 
išskirti tą vieną, ypatingąjį. Mums 
ypatingi jie visi. Tad šį kartą tebū-
nie fragmentų mozaika. Ačiū, kad 
kuriate ir dalijatės. 

Irina Pachomova (Kazitiškio 
kaimas, Ignalinos r.) redakcijai at-
siuntė ranka rašytą laiškelį ir ei-
lėraščių, kuriuose jautriai kalba 
visiems tiems, kurie gali girdėti 
širdimi. Nemažai tekstų sugulė į 
knygelę, kurią, anot autorės, gali-
ma rasti Kazitiškio bibliotekoje. O 
iki mūsų atkeliavo „Pirmasis snie-
gas“, „Gimtadienis“, „Skausmas“ ir 
„Laiškas tėvui“. Tėvelio jau seniai 
nėra, bet padėkos žodžiai lieka:

Tėveli, Tau rašom laiškelį,
Kad Tu mus išklausytum.
Tėve, kaip gera būti prie Tavęs 

prisiglaudus,
Tavo švelnūs žodžiai ramina 

mūsų širdis. 

Vaikų meilė tėvams ir tėvų ‒ 
vaikams yra amžina, nepriklau-
santi nei nuo laiko, nei nuo metų 
laikų. Joje galima semtis ir jėgų 
gyventi, ir įkvėpimo kurti. 

Vida Malakauskienė (Padva-
riai, Kretingos r.) į eilėraštį „Mano 
tėtis“ taip pat sudeda visą šilumą, 

su kuria prisimena vaikystės die-
nas, ir apgailestauja, kad artimų-
jų jau seniai nėra. O jos eilėraštyje 
„Nauji metai“ krintančios žvaigž-
dės nušviečia žmonių širdis, kurio-
se ima skambėti muzika. Autorės 
palinkėjimas visiems būtų toks:

Visiems po svajonę, 
po džiaugsmo lašelį,

Visiems šiek tiek laimės, 
sėkmės dovanų,

Te angelas sargas kiekvieną mūs 
šildo,

Apsaugos ir laimins, lydės visados.

Irenos Eitavičienės (Kretin-
ga) tekstai mus užlieja įspūdin-
gomis šalimais esančios jūros 
patirtimis:

Kaip gera...
 gera man prie jūros
Toks vienišas didžiulis pasaulis
O aš prie krašto jo guliu
Ir saulę delnais ridenu. 

Kituose eilėraščiuose autorė, 
stebėdama besikeičiančius metų 
laikus, apmąsto ir žmogaus gyve-
nimą, kuriame taip pat būna ir 
pakylėjimų, kai norisi dainuoti 
su lakštutėmis, ir žiemų, kuomet 
užšąla buvę jausmai, ir vėl pava-
sarių, kai juos vėl bando žadinti 
vyturiai už lango, bet galiausiai 
laukimą nutraukia neišvengiama 
mirtis: Taip tirps laukimo valan-
da / Ir ją uždengs juoda marška. 

Nuolatinė Bičiulystės skaityto-
ja Kristina Puronaitė (Kupiškis) 
taip pat atsiuntė nemažai žiemiš-
kų eilėraščių, kuriuose pradedant 
adventiniais pamąstymais, ramy-
be ir susikaupimu laukiant Kūdi-
kėlio Jėzaus gimimo keliaujama 
link Kalėdų ir Naujųjų metų links-
mybių. Autorė į tekstus intuityviai 
įpina vaikystės patirtis, teigdama, 
kad amžius ‒ nesvarbu, juk Die-
vui visi esame vaikai, tokie pat ty-
ri kaip angelėliai, kuriuos jis siun-
čia į žemę kaip taikos pasiuntinius 
(eilėraštis „Angelėlių dosnumas“): 

Angelėli baltasai,
Dievo stebuklėli,
Iš Dangaus platybių nusileidęs
Kaip Taikos simbolis,
Kaip Meilės ir didybės siluetas.

Viename iš eilėraščių K. Puro-
naitė sumaniai panaudoja iš vai-
kystės gerai visiems žinomą po-
sakį „zuikį pagavo“: 

Jau prisnigo nemažai
Ir šaltukas mus sugavo.
Eisim Kalėdų švęsti,
Pasigavę zuikučius sniego pusnyje.

Taip prasideda šėlionės ir 
linksmybės eilėraštyje „Zuikučių 
kvietimas šokiui“. Netikėtu pa-
radoksu nustebina „Šilta snaigė“. 
Suklūsti ‒ kodėl ji šilta? Paaiškė-
ja netrukus: Esi šilta snaigė, / At-
nešusi man šilumą širdin. Snaigės 
mažumas, švelnumas asocijuoja-
si su šiluma, o šiluma ‒ su drau-
gyste. Todėl ir širdį užlieja šilu-
ma. Kalbėtoja, snaigei prigludus, 
jau nebesijaučia viena. Todėl ki-
tame eilėraštyje, taip ir pavadin-
tame ‒ „Kalėdinis / Naujametinis 
sveikinimas“ tokių patirčių linki 
ir kitiems:

Kad snigtų Jūsų širdyse 
Didelėmis, puošniomis snaigėmis,
Kurios rastų prieglobstį pas Jus. 
Nieko nėra gražiau 
Už šalčio ir šilumos sąjungą
Ypač žmonių širdyse.

Ir Kalėdos, Ir Naujieji jau li-
ko už nugarų ‒ vėl teks įsisukti 
į kasdienius darbus, tačiau ne-
pamirškime, kad nuoširdžiai 
ištartas linkėjimas ‒ lyg sėkla, 
kritusi į derlingą širdies žemę. 
Ir, pamatysite, pavasariui atė-
jus tie linkėjimai sužydės, ims 
pildytis. O kol kas pabūkime 
dar toje baltoje, spindinčioje 
žiemos pasakoje, kurią į eilė-
raščius perkėlėte iš vaikystės 
ir svajonių. 

Nijolė KvIeTKAuSKė

„Mano tėviškės spalvos” Baigėsi konkursas

Dėkojame Jums už nuotraukas, kurias 2016 metais gavome kon-
kursui „Mano tėviškės spalvos“. Džiaugiamės, nes jos papuošė mūsų 
laikraščio puslapius, o ir Jums, tikimės, buvo malonu pamatyti savo 
fotografijas išspausdintas. 

Dėkojame Ritai Mockeliūnienei, Sigitai Letkauskaitei, Stanislavai 
Juozapaitytei, Kastyčiui Turevičiui, Stefai Pocienei, Vilijai Jocie nei, 
Jonui Valantiejui, Algiui Gibai, Antanui Marčiulynui, Vytautui Že-
maičiui, Natalijai Novikovai. Jiems visiems bus išsiųsti redakcijos 
padėkos raštai. 

Na, o daugiausiai įspūdingų nuotraukų atsiuntė Rita Mockeliū-
nienė, Sigita Letkauskaitė ir Stanislava Juozapaitytė. Jos, redak-
cijos nuomone, ir tapo konkurso nugalėtojomis.

Daugiausiai balsų mūsų facebook profilyje surinko Kastytis Tu-
revičius. Sveikiname! 

Labai prašome gražių kokybiškų nuotraukų siųsti mums ir toliau. 
Šiemetinis fotografijų konkursas vadinsis „Po gimtinės dangum“. 

Iki susitikimo mūsų laikraščio puslapiuose! 
„Bičiulystės“ redakcija

Šiais metais galėsime Jūsų 
nuotraukas parodyti ir sa-
vo atnaujintoje svetainėje 
www.biciulyste.lt, skyrely-
je „Nuotraukų konkursas“. 
Čia galėsite ir komentuoti! 

Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos


