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„Aš ir Tu – tai Mes“ – 
bendrystėje mūsų jėga

Mielieji,
Nuoširdžiai sveikinu visus 

neįgaliuosius, jų artimuosius ir 
globėjus Tarptautinės neįgalių-
jų dienos proga. Kartais taip su-
siklosto, kad gyvenimas mums 
pažeria įvairiausių išbandymų, 
tačiau tvirtai žinau, kad visada 
yra antras šansas – su viltimi, ti-
kėjimu ir bendryste griauti mi-
tus ir kurti sėkmės pavyzdžius.

Tegu šiandien Jums skiria-
mas dėmesys bus ne proginis, 
bet nuolatinis, o nuoširdi pa-
galba įkvėps veržlumui ir no-
rui keisti pasaulį į gražesnį, to-
lerantiškesnį.

Kai susiduria srovė ir uo-
la, visada nugali srovė – ne jė-

ga, o atkaklumu, todėl šią neei-
linę dieną Jums linkiu stiprybės, 
sveikatos ir dienų, tarsi mažų 
kelionių, kupinų saulės, šilumos, 
drąsių sumanymų, darbų, kūry-
bos, svajonių ir sėkmės.

Nuoširdžiai
Asta KAndrAtAvičienė

Neįgaliųjų reikalų departamento prie 
Socialinės apsaugos  

ir darbo ministerijos direktorė

„Vilties paukštės“ laureatu tapo Kauno miesto neįgaliųjų draugijos moterų 
vokalinis ansamblis „Atgaiva“.

Akcijos „Aš ir Tu – tai Mes“ dalyviai sostinėje pabendravo su Europos Parlamento nare Vilija Blinkevičiūte.

Vietoj festivalio –  
vėl konkursas 

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos (LND) daugelį metų puose-

lėjamas vokalinių ansamblių, 
kaimo kapelų, muzikos atlikė-
jų renginys nuolat atsinaujina, 
keičia pasirodymų nuostatus, 
vertinimo kriterijus. Po keleto 
metų pertraukos šiemet „Vilties 
paukštė“ vėl tapo daugiau pasi-
rengimo, susitelkimo reikalau-
jančiu konkursu. Jame pasirodė 
net 62 įvairių žanrų kolektyvai. 
Šešiuose šalies miestuose – Še-

duvoje, Telšiuose, Birštone, Ro-
kiškyje, Viduklėje (Raseinių r.) 
ir Ukmergėje – vykusiuose kon-
certuose buvo išrinkta po vie-
ną stipriausią kolektyvą, kurie 
Vilniuje ir surengė puikią muzi-
kos šventę. 

Sveikindama į „Vilties paukš-
tės“ baigiamąjį koncertą susirin-
kusius dainininkus LND pirmi-
ninkė Jelena Ivančenko dėkojo 

„Vilties paukštė“ – platūs vartai į muzikos pasaulį 

Tradicinis Lietuvos neį-
galiųjų draugijos meno 
mėgėjų kolektyvų kon-
kursas „Vilties paukš-
tė“ atsisveikino skambiu 
akordu. Vilniuje, Lenkų 
namuose, vykęs baigia-
masis koncertas, kurį su-
rengė šešių šalies regionų 
konkurso nugalėtojai, ta-
po tikra muzikos švente, 
kurią papuošė profesio-
nalūs dainininkai, LRT 
konkurso „Triumfo arka“ 
laureatai Onutė Kolobo-
vaitė ir Egidijus Baviki-
nas bei Kauno valstybi-
nio muzikinio teatro ba-
leto šokėjai Justė Vitkutė 
ir Gintaras Visockis. 

Tolerancijos link

Bendrystės idėjai  
nėra ribų 

Socialinė akcija „Aš ir Tu – tai 
Mes“ surengta jau antrą kartą. 
Jos organizatoriai VšĮ „Baltijos 
ugdymo centras“ bei Labdaros 
ir paramos fondas „Algojimas“ 
kvietė visuomenę jungtis ir drau-
ge pasakyti, kad „Aš“ – neįgalie-
ji ir jų artimieji, „Tu“ – asmenys, 

už meilę muzikai, dainai, už nuo-
seklų darbą, ilgas repeticijas, už 
spinduliuojamą vidinę šilumą ir 
bendrystę. 

Savo braižui ištikimi 
kolektyvai 

Kauno miesto neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Atgaiva“ – 
savo stiliui ištikimas kolektyvas. 
Nesvarbu, ar jis dainuotų lietu-
vių liaudies ar autorines dainas, 
balades ar klasiką, žavi ne tik 
nepriekaištingas keliais balsais 
atliekamų melodijų skambesys, 
bet ir vokalo kultūra. „Stengia-
mės, kad prasmingą žodį su-
prastų klausytojas“, – sako ko-
lektyvo vadovė Dalia Liutkienė. 
Balsus ansambliui vadovė ren-
ka labai reikliai, visos daininin-
kės moka skaityti muzikinį raš-
tą. Šiemet „Atgaivą“ papildė du 
sopranai – Julija Pupelytė ir As-
ta Zulonienė. Savo gyvenimo be 
dainos neįsivaizduojančios mo-
terys džiaugiasi patekusios ne 
tik į profesionaliai muzikavimą 
vertinantį, bet ir nuoširdžiai 
bendraujantį kolektyvą.

Į „Vilties paukštės“ baigia-
mojo koncerto sceną pakilo ir 
jau kurį laiką aktyviai „Atgaivos“ 
repeticijose, pasirodymuose ne-
galėjusi dalyvauti Birutė Sas-
nauskienė. „Atgulėjau ligoninė-
je pusketvirto mėnesio, pasti-
prino, vėl atsistojau, – pasakoja 
leng vai nepasiduodanti prieš ke-
lerius metus 80-metį atšventusi 
moteris. – Kaulų vėžys, žinoma, 
niekur nedingo. Lėtinė leukemi-
ja – irgi. Dar į dializes tris kartus 
per savaitę važinėju. Turiu labai 
daug bėdų, bet kai galiu išeiti į 
sceną – esu pats laimingiausias 
žmogus pasaulyje. Čia mano gy-
venimas.“

Kai Birutė negalėjo pakilti iš 
patalo, „Atgaivos“ dainininkės re-
peticijas rengdavo jos namuose. 
„Ansamblis – tarsi kumštis, – sa-
ko D. Liutkienė. – Niekada nepa-
liekam nelaimės ištiktos bičiulės.“ 

Kad galėtų vykti į Vilnių, Biru-
tė net savo dializių planą pakei-
tė – kraujo valymo procedūrą at-
liko diena anksčiau. O po jos dar 
ir į generalinę repeticiją įsiprašė.  

Ar profesinė reabilitacija 
efektyvi? 

Profesinė reabilitacija – vie-
na iš priemonių, padedanti dar-
bo įgūdžius praradusiems neįga-
liesiems juos atkurti ir sugrįžti 
į darbo rinką. Profesinei reabi-
litacijai kasmet išleidžiama per 
3 mln. eurų. Vieno asmens pa-
rengimas profesinės reabilita-
cijos programoje kainuoja 2,9 
tūkst. eurų (2011 – 3,6 tūkst. eu-
rų), todėl, socialinės apsaugos  

(nukelta į 8 psl.)

Neįgaliųjų įdarbinimas – 
ar profesinė reabilitacija 

viską išspręs? 

Gruodžio 3-iąją, Tarptautinę neįgaliųjų dieną, net 20-ies 
šalies miestų ir miestelių bendruomenes suvienijo išskir-
tinė akcija „Aš ir Tu – tai Mes“. Neįgalieji bei juos palai-
kantys žmonės sustojo į socialinę atsakomybę simboli-
zuojančią „gyvąją skulptūrą“. Susikibę rankomis jie su-
formavo neįgaliojo vežimėlio ir šalia jo stovinčio žmo-
gaus – bendrystės ir vieni kitų palaikymo ženklą. 

Tolerancijos link Ką dar reikėtų daryti, kad 
daugiau neįgaliųjų dirb-
tų? Ar profesinės reabili-
tacijos programa efekty-
vi? Ar atitinka negaliųjų 
lūkesčius? Į šiuos ir kitus 
klausimus atsakymų bu-
vo ieškota Valakupių rea-
bilitacijos centre sureng-
toje diskusijoje. 

Aktualijos

(nukelta į 3 psl.)(nukelta į 5 psl.)
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Vilkaviškis: 
�� Vilkaviškio krašto ne-

įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Valė Masiliūnienė 
laiške „Bičiulystei“ dalija-
si prieššventiniais planais.

2017-ieji Vilkaviškio 
krašto neįgaliųjų draugi-
jai buvo išbandymo me-
tai. Tačiau susitelkėme, 
surėmėme pečius vienam 
tikslui – visuomeniniam 
darbui. Pavasarį dalyva-
vome parodose, akcijose, 
Vilkaviškio miesto šventė-
se, lankėme neįgaliuosius 
namuose, dalijome „Mais-
to banko“ paketus. Ruošė-
mės dalyvauti ansamblių 
pavasario šventėje, LND 
konkurse „Vilties paukš-
tė“, rengėme literatų susi-
ėjimus prie Širvintos upe-
lio. Gamtos paunksnėje 
vyko užimtumo moky-
mai – masinė gėlių gamy-
ba. Vilkaviškio krašto neį-
galiųjų draugijos vokalinio 
ansamblio „Kraštietės“ na-
rės intensyviai repetavo ir 
ruošėsi Tarptautinės neį-
galiųjų dienos minėjimui. 
Tarpusavyje pasidalino-
me sveikuoliško, dietinio 
maisto receptais, gami-
nome nekeptą tortą „Me-
duoliukas“. 

Trečiadienio popietę 
renkasi užimtumo grupės 
nariai. Jie savo lėšomis įsi-
gijo priemonių, kurios rei-
kalingos puošybai. Tikiuo-
si, kad 2018 metais galė-

Durys atviros kiekvienam, 
norinčiam pabūti kartu

sime iš projektinių lėšų 
įsigyti įvairesnių priemo-
nių. Moterų entuziazmas 
ir noras gaminti užkrėtė 
net ir draugijos vyriškius, 
kurie noriai prisidėjo sa-
vo darbais, pasiūlymais 
gaminant eglutes. Vienas 
didžiausių norų buvo pa-
matyti, kaip daroma eglu-
tė ,,Nykštuko kepurė“. Mo-
kymai vyko sklandžiai ir 
jau antra savaitė moterys 
darbuojasi ligi sutemos. 
Mokomės rišti, dekoruoti 
adventinius vainikus, pa-
sigaminti kalėdinių žais-
liukų iš kankorėžių. Pi-
nama kalėdinė girlianda, 
kurią ruošiamės naudoti 
kalėdiniame miestelyje-
mugėje. Šį malonų rengi-
nį NVO padovanojo (ne-
mokamai davė leidimą 
prekiauti) savivaldybė ir 
Vilkaviškio seniūnija. Tad 
darbų sūkuryje sukamės 
kaip darbščios bitelės. Tai 
bus didelis iššūkis, kadan-
gi tai pirma kalėdinė mu-
gė mūsų organizacijai Vil-
kaviškyje. 

Dar kepame imbieri-
nius sausainius, ruošia-
me mėtų, pipirmėčių ar-
batą, kuria vaišinsim sve-
čius, lankytojus. Kaip gi 
mugė be kojinių, Birutės 
nertų pirštinių, Marijos 
pelėdų, Onutės mezginių, 

Reginos megztų riešinių, 
kojinių, Elytės spalvingų 
suk nelių. Daugelis drau-
gijos narių kaskart prisi-
deda smulkiais, bet labai 
gražiais savo rankų dar-
bais. Ir toms darbštuo-
lėms, kurioms sunku iš-
eiti iš namų, duotos už-
duotys: jos mezga koji-
nes, neria riešines, lanks-
to popierines gėles, kar-
po sveikinimus, gamina 
kitus darbelius. Gražiškių 
padalinio vadovė Onutė 
ir moterys pluša gamin-
damos popierines gėles. 
Mes, ansamblietės, mu-
gėje dainuosime lietuvių 
liaudies dainas, giedosim 
adventines giesmes. 

Šiuo metu turime kuo 
pasidžiaugti – gavome pa-
talpas pačiame miesto cen-
tre. Už išgirstus prašymus, 
gautą kompiuterinę įran-
gą esame dėkingi mies-

to seniūnui, savivaldybės 
administracijai. Laukiame 
kitų metų, kurie galbūt bus 
dar geresni finasiškai. O gal 
ir šiais metais savivaldy-
bė patenkins mūsų lūkes-
čius – metų pabaigoje skirs 
bent minimalų finansavi-
mą, kad galėtumėme susi-
mokėti už patalpas. 

Ruošiamės ir krašto 
draugijos ataskaitiniam 
susirinkimui, kalėdiniam 
renginiui. Stengiamės pa-
dėti neįgaliesiems, ku-
riems reikia mūsų pa-
galbos. Jau esame parašę 
2018 metams du projek-
tus, tikimės sulaukti finan-
savimo ir vykdyti veiklas. 

Mūsų organizacija 
kviečia neįgaliuosius, jų 
šeimų narius prisijung-
ti prie mūsų veiklos, teik-
ti pasiūlymus. Kartu mes 
galime daugiau nuveikti ir 
padėti vieni kitiems. 

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Darbymetis.

Europos Sąjungos Teisingumo teismas neseniai nu-
sprendė, kad Lietuva ir Lenkija, drausdamos regis-

truoti automobilius su vairu dešinėje pusėje, pažeidė 
laisvo prekių judėjimo principą. Lietuvoje pagrindinis 
šio draudimo motyvas buvo tas, kad automobiliai su vai-
ru dešinėje pusėje nėra saugi transporto priemonė (?!) 
(Šiuo metu eismas kairiąja kelio puse vyksta Anglijoje, 
Kipre, Airijoje ir Maltoje, ne Europoje – Japonijoje, Aus-
tralijoje ir kt.). Tad Valstybinė kelių transporto inspek-
cija (VKTI) prie Susisiekimo ministerijos buvo įparei-
gota pateikti Seimui įstatymo pakeitimus. VKTI turė-
jo nuspręsti, kokius papildomus reikalavimus taikyti 
automobiliams su vairu dešinėje pusėje. Neseniai Sei-
mas pritarė Saugaus eismo automobilių keliais įstaty-
mo pataisoms, numatančioms leisti įregistruoti moto-
rines transporto priemones, pritaikytas eismui kairią-
ja kelio puse ir turinčias vairą dešinėje pusėje. Siūloma 
2018 metais leisti tokius automobilius registruoti, bet 
tik užtikrinus eismo saugumą. Tad automobilių su vairu 
dešinėje pusėje savininkams teks įsigyti ir sumontuoti 
periskopinius priekinio vaizdo veidrodžius, taip pat ka-
merą su monitoriumi.

Nepatikėsite, bet vairuoti automobilį su vairu deši-
nėje pusėje Lietuvoje svajoja ne vienas neįgalus vairuo-
tojas. Sveikieji turbūt ir nepagalvoja, kiek nepatogumų 
jie patiria, vairuodami tradicinį mūsuose lengvąjį auto-
mobilį. Vežimėliu judantys vairuotojai pagal Kelių eismo 
taisykles gali miestuose statyti automobilius ir ženklų 
,,Sustoti draudžiama“ bei ,,Stovėti draudžiama“ zonoje. 
Bet pabandykite išsitraukti vežimėlį į važiuojamos da-
lies pusę, kuomet gatvės siauros ir eismas intensyvus. 
Kartais apsidairęs važiuoji toliau, – nesinori lįsti po ki-
to automobilio ratais, nes mūsų vairuotojų vairavimo 
kultūra dažnai apgailėtina. Antra, sėdint kairėje pusėje, 
labai sunku pasiterauti kelio pasiklydus. Ne vieną kartą 
teko nuleidus langą klausti praeivių patarimo, kur va-
žiuoti. Deja, dažnai jie neišgirsta ar nesupranta, ko no-
rima. Trumpam įsivaizduokime, kad sėdite dešinėje, ir 
šių abiejų problemų kaip nebūta: sustojai, išsikėlei auto-
mobilį ant šaligatvio, nuleidęs automobilio lango stiklą 
susistabdei reikiamą praeivį – saugu ir patogu. 

Būdama Anglijoje su pavydu stebėjau tokius auto-
mobilius. Jie į Lietuvą buvo įvežami ir iki Europos Są-
jungos Teisingumo teismo sprendimo, jais 90 dienų per 
metus galėjo važinėtis užsieniečiai, kitaip meistrai pri-
valėdavo automobilius pertvarkyti ir vairą perkelti kai-
rėn. Dabar tokie automobiliai galės laisvai judėti mūsų 
gatvėmis. Na, o saugumo vairuoti tokį automobilį klau-
simas, manau, yra perdėtas. Stebėjau jaunus žmones, 
kurie viešėdami Lietuvoje vairavo tokius automobilius. 
Dauguma sakė, kad per kelias valandas galima puikiau-
siai prisitaikyti prie mūsų eismo sąlygų. Londone gy-
venantis mano sūnus puikiausiai vairuoja savo užsie-
nietišką automobilį. Manau, kad ir neįgalūs vairuoto-
jai puikiai prisitaikytų prie vairo dešinėje. Deja, neri-
mą kelia išpūsta ,,nesaugaus“ automobilio problema. 

Neseniai girdėjau pokalbį per radiją apie šią prob-
lemą. Kai Susisiekimo ministerijos atstovas pradėjo 
diskutuoti apie papildomas saugumo priemones to-
kiems automobiliams, labai nusiminiau. Kaip visuo-
met mūsuose, schema ta pati: kuo daugiau draudimų, 
tuo geriau ir saugiau. O papildomos įrangos kainos ga-
li siekti 2500 eurų. Tikslas turbūt vienas – jei negali-
me oficialiai uždrausti, sukursime tokias sąlygas, kad 
niekas tų automobilių nenorėtų gabentis Lietuvon. Ir 
iš tikro – kam vairuotojui pirkti tą papildomą įrangą, 
jei perkelti vairą iš dešinės į kairę kainuos vos ne dvi-
gubai pigiau? Automobilių kainos įvedus eurą išaugo 
fantastiškai. Įvardijus tokias papildomas priemones, 
neįgaliesiems jos padvigubės. Kompensacija automo-
biliui įsigyti dabar siekia mažiau nei 1200 eurų, tad vai-
ruoti automobilį su dešinėje pusėje esančiu vairu liks 
daugumos apsidžiaugusių ir vėl nuliūdusių neįgaliųjų 
vairuotojų svajone... 

Vairas dešinėje pusėje 

Apie tai,
kas

jaudina

Valės Masiliūnienės nuotr.

�� „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiške Marijampolės savi-
valdybės administracijos 
Viešųjų ryšių tarnybos ats-
tovė Aurelija Baniulaitie-
nė papasakojo apie šventi-
nį neįgaliųjų renginį.

Marijampolės neįga-
lieji gruodžio 1-ąją, artė-
jant Tarptautinei neįgalių-
jų dienai, surengė spalvin-
gą savo rankdarbių paro-
dą. Jaukius megztus, me-
dinius, keraminius dar-
belius, artėjančių švenčių 
nuojautą teikiančius ran-
kų darbo gaminius paro-
doje demonstravo Ma-
rijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos, Ma-
rijampolės savivaldybės 
I grupės neįgaliųjų drau-
gijos, Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių globos 
bendrijos „Viltis“ Mari-
jampolės padalinio, Lie-

tuvos kurčiųjų draugijos 
Kauno teritorinės valdy-
bos Marijampolės pirmi-
nės organizacijos, Mari-
jampolės klubo „Diabeti-
kas ABC“, Lietuvos nefro-
loginių ligonių asociacijos 
„Gyvastis“ Marijampolės 
skyriaus ir Marijampolės 
socialinės pagalbos centro 

neįgalieji. Senosios polikli-
nikos cokolinio aukšto sa-
lėje tapo ankšta – daugy-
bė žmonių sugužėjo į par-
odą ne tik parodyti savo 
kūrybingumą, bet ir pa-
sibūti draugėje, užtrauk-
ti kartu dainą ir netgi pa-
šokti. Paro dos globėja Ma-
rijampolės savivaldybės 
merė Irena Lunskienė dė-
kojo neįgaliesiems už ak-
tyvumą ir kvietė būti pi-
lietiškus – teikti siūlymus, 
kaip padaryti miestą tin-
kamesnį jiems gyventi. 
„Mūsų pareiga yra pritai-
kyti savivaldybės įstaigas, 
visą aplinką, kad joje jaus-
tumėtės lygiai taip, kaip ir 
sveikieji“, – sakė merė. Ne-
įgalių žmonių darbštumą 
ir iniciatyvą įvertino Ma-
rijampolės savivaldybės 

tarybos Socialinės ir svei-
katos apsaugos komiteto 
pirmininkas Alvydas Kir-
kliauskas, Socialinių rei-
kalų departamento direk-
torė Daiva Pankauskienė. 

Parodos atidarymo 
renginyje nuotaiką skaidri-
no I grupės neįgaliųjų an-
samblio „Girnos“ (vadovas 
Gintaras Difartas), Mari-
jampolės neįgaliųjų drau-
gijos folkloro ansamblio 
„Gija“ (vadovė Danė Jančie-
nė) dainininkai. O Kurčiųjų 
draugijos nariai Eugenija 
Stočkiūtė ir Rimantas Ele-
ginas atliko populiarią dai-
ną gestų kalba. Įspūdingus 
„karališkus“ drabužius Ri-
mantas sukūrė pats savo 
rankomis. Beje, visas ren-
ginys taip pat buvo verčia-
mas į gestų kalbą.

Marijampolė: Neįgaliųjų darbų paroda – su 
dainomis, šokiais ir gestų kalba

Neįgalieji Tarptautinę neįgaliųjų dieną paminėjo su dainomis.

Dainos atliekamos ir gestų kalba. 

Aurelijos Baniulaitienės nuotr.
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Vilkaviškis: 

Kūno ir sielos atgaivai...
�� „Bičiulystei“ atsiųstame laiš-

kelyje Rasutė Kryževičienė pa-
pasakojo apie įdomią išvyką ir 
edukacinę programą, kurioje da-
lyvavo Vilkaviškio neįgalieji.

Paskutinį lapkričio trečiadie-
nį mes, Vilkaviškio rajono neįga-
liųjų draugijos užimtumo būre-
lio „Kamanės“ narės, suskubo-
me aplankyti Ožkabalių kaime 
esančio Lietuvos tautinio atgi-
mimo ąžuolyno, pavaikštinėti 
tautos patriarcho dr. Jono Basa-
navičiaus tėviškės takais, susi-
pažinti su sodybos pastatuose 
veikiančio muziejaus ekspozi-
cijomis. Ta pačia proga sudaly-
vavome advento metui skirtoje 
edukacinėje programoje „Šei-

mininke, dėk kopūstų, kad pil-
vai mūs išsipūstų“. Išklausėme 
pasakojimą apie kopūstų atsi-
radimą Lietuvos daržuose, apie 
jų rūšių įvairovę ir naudą žmo-
gaus organizmui, apie advento 
prasmę ir reikšmę nuo krikš-
čionybės pradžios iki šių die-
nų, apie kopūstų svarbą adven-
to laikotarpio mityboje. Pasimo-
kėme, kaip raugti kopūstus žie-
mai, pasivaišinome šiam metui 
tinkančiais patiekalais. Grįžo-
me į namus puikios nuotaikos, 
kai ką atgaivinę savo atminties 
lobynuose, kai ką naujo sužino-
ję, o ir būryje kartu smagiai pa-
sibuvę. Manome čia apsilankyti 
dar ne kartą. 

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos darbštuolės Ožkabaliuose dalyvavo 
adventinėje edukacinėje programoje.

ir darbo ministro Lino Kukuraičio 
teigimu, labai svarbu, kad būtų 
pasiektas kuo geresnis rezultatas, 
kad kuo daugiau negalią turinčių 
žmonių įsidarbintų, o dar svar-
biau – ir išsilaikytų darbo rinkoje. 

Pagrindinis profesinės rea-
bilitacijos efektyvumo kriteri-
jus – ją baigusiųjų įsidarbinimas. 
Valakupių reabilitacijos centro 
koordinatorės Marijos Marki-
nos teigimu, daugelis profesi-
nės reabilitacijos centrų 2014–
2016 m. per 1 mėn. po profesi-
nės reabilitacijos baigimo įdar-
bino daugiau nei 60 proc. prog-
ramą baigusių asmenų (2011–
2013 m. šis rodiklis sudarė tik 
apie 30 proc.). 2017 m. įsidar-
bino arba pradėjo savarankišką 
darbinę veiklą 73,7 proc. profe-
sinės reabilitacijos paslaugomis 
pasinaudojusių neįgaliųjų. Iš jų 
darbo rinkoje 3 mėn. išsilaikė 
61,3 proc., 12 mėn. – 47,9 proc.

Tai daug ar mažai? Galima pa-
lyginti su bendru dirbančių neįga-
liųjų vidurkiu. Pasak Valakupių re-
abilitacijos centro Profesinės rea-
bilitacijos skyriaus vadovės Nata-
lijos Markovskajos, Lietuvoje yra 
šiek tiek per 160 tūkst. darbingo 
amžiaus neįgaliųjų, iš kurių dirba 
apie 30 proc. Na, o Europoje įdar-
binama apie 48,7 proc. neįgaliųjų. 

Kokių profesijų reikia? 
Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro L. Kukuraičio teigimu, 
reikia skatinti neįgaliuosius pasi-
naudoti visomis valstybės remia-
momis programomis, ne tik spe-
cialiai sukurtomis neįgaliesiems. 
Taip pat labai svarbu kalbėtis su 
darbdaviais ir organizuoti profe-
sinį mokymą taip, kad būtų su-
daromos galimybės įgyti darbo 
rinkoje paklausiausias profesijas.

Pasak Lietuvos darbdavių 
konfederacijos direktoriaus Da-
no Arlausko, mokant profesi-
jų reikia būti labai lankstiems – 
tai, kas aktualu šiandien, po 10 
metų bus visiškai nereikšminga. 

Tačiau į galimybes įdarbinti 
neįgaliuosius verslininkas žiūri 
optimistiškai – gali būti, kad po 
keleto metų jie bus labai paklau-
sūs darbo rinkoje. Jis pabrėžė, 
kad būtina įveikti išankstines, 
dažnai nemotyvuotas, darbda-
vių baimes neįgaliųjų atžvilgiu, 
įtikinti juos, kad neįgaliuosius 
reikia įdarbinti ne dėl gailesčio, 
o dėl to, kad jie tokie pat dar-
buotojai kaip ir kiti. D. Arlauskas 
prisiminė, kad buvo įdarbinęs 2 
žmones su negalia. Abu puikiau-
siai dirbo, neiškilo jokių proble-
mų. Jis pažadėjo kitą Darbdavių 
konfederacijos posėdį sureng-
ti Valakupių reabilitacijos cen-
tre, kad jie galėtų pabendrauti 
su negalią turinčiais žmonėmis. 
D. Arlausko įsitikinimu, finansi-
nė paskata neturėtų būti pagrin-
dinė įdarbinant neįgaliuosius. 
Svarbiausia – teisingas požiūris.

N. Markovskaja taip pat pa-
brėžia, kad būtina stiprinti ne-
įgaliųjų įsidarbinimą ir ypatin-
gai – jų išsilaikymą darbo rinko-
je. Pasak M. Markinos, profesi-
nės reabilitacijos programa taip 
pat turėtų keistis, būti efekty-

vesnė. Profesinės reabilitacijos 
centrams būti lankstiems trukdo 
tai, kad šiuo metu programos at-
renkamos viešųjų pirkimų būdu. 
Reikėtų ieškoti kitų būdų, kurie 
leistų greičiau prisitaikyti prie 
darbo rinkos poreikių.

Svarbu rasti tinkamą 
profesiją

N. Markovskajos teigimu, Va-
lakupių reabilitacijos centre po-
puliariausios informacinių tech-
nologijų programos (čia galima 
mokytis reklamos maketuotojo, 
interneto svetainės administra-
toriaus, kompiuterinės įrangos 
techniko ir kitų specialybių). La-
bai sėkminga ir juvelyrų progra-
ma, kurioje mokosi ne tik nega-
lią turintieji, bet ir ilgalaikiai be-
darbiai. 90 proc. ją baigusiųjų 
įsidarbina. Juvelyrikos mokyto-
jas Artūras Alekna pasidžiaugė, 
kad neįgalieji randa darbo ne tik 
„Ūlos“ socialinėje įmonėje, bet ir 
didelėse įmonėse, taip pat pas 
žinomus juvelyrus. Dalis imasi 
dirbti savarankiškai. Vienas iš to-
kių pavyzdžių – įkurta darbo vie-
ta Molėtuose. Vaikinas susižalojo 
dirbdamas statybose, sėdo į ne-
įgaliojo vežimėlį. Įgijęs juvelyro 
profesiją grįžo į savo miestą, kur 
nebuvo tokio žmogaus, ir sėk-
mingai dirba. Susipirkti įrangą 
jam padėjo bendruomenė. Pasak 
N. Markovskajos, sėkmę lemia ir 
programos kokybė, taip pat jos 
unikalumas, lengvas pritaikymas 
neįgaliesiems. Dar mokydamiesi 
profesinės reabilitacijos progra-
moje neįgalieji investuoja į dar-
bo vietos kūrimą: stipendiją ski-
ria darbo įrankiams susipirkti. 

Gražina Valakupių reabili-
tacijos centre mokosi dirbti su 
oda. Moteris juda neįgaliojo ve-
žimėliu, o gyvena nedideliame 
Giedraičių miestelyje. Ji prisime-
na, kad buvo praradusi viltį įsi-
darbinti – butas nepritaikytas, 
darbo aplinkui nėra. Draugas 
Gražinai papasakojo, kad išmo-
kęs juvelyrikos, sėkmingai dirba. 
Nutarė ir ji pasidomėti. Dabar 
tuo labai džiaugiasi – čia atsi-
gavo, pamatė naujas galimybes, 
pradėjo pasitikėti savimi, atsi-

rado draugų. Moteris įsitikinu-
si, kad atrado savo kelią – galės 
dirbti namuose. 

Neįgaliųjų įdarbinimas – 
ne tik profesinės 

reabilitacijos rūpestis
Tokių pavyzdžių ne vienas. 

Per 2011–2016 m. profesinės 
reabilitacijos poreikis iš viso nu-
statytas 3,7 tūkst. asmenų. 2016 
m. programoje dalyvavo 847 as-
menys, įsidarbino daugiau nei 
60 proc. iš jų. Rezultatais džiau-
giasi ir Šiaulių darbo rinkos mo-
kymo centras. Apie tai, kad sėk-
mingai įsitvirtino darbo rinkoje, 
papasakojo profesinės reabilita-
cijos programą baigusi floristė, 
verslo organizatorius, parduo-
tuvės konsultantė ir kiti.

Profesinės reabilitacijos cen-
trų vadovai atkreipė dėmesį, kad 
jiems vieninteliams taikomas 
reikalavimas įdarbinti progra-
mas baigusiuosius per 28 die-
nas – per tiek laiko net ir kvali-
fikuotam asmeniui labai sunku 
įsidarbinti, jau nekalbant apie 
riboto darbingumo žmogų. Neį-
galiųjų reikalų departamento di-
rektorės Astos Kandratavičienės 
manymu, šio reikalavimo nerei-
kėtų atsakyti – atvirkščiai, ir ki-
tos įstaigos (aukštosios, profe-
sinės mokyklos) turėtų steng-
tis įdarbinti savo absolventus, 
juk jose besimokantiems ski-
riama subsidija studijoms. „Nė-
ra jokios apskaitos, kur dingsta 
aukštąsias mokyklas baigusieji, 
kiek jų dirba“, – stebisi direktorė. 

Pasigesta ir didesnio Darbo 
biržos vaidmens įdarbinant neį-
galiuosius. Vilniaus darbo biržos 
direktorė Inga Balnanosienė pa-
sakoja, kad per 10 šių metų mė-
nesių į aktyvios darbo rinkos po-
litikos priemones nusiųsti 427 as-
menys su negalia. Įdarbinti 1132 
neįgalieji (tai sudaro 3 proc. visų 
įdarbintų asmenų). Jos teigimu, 
pertvarkoma ir Užimtumo tar-
nyba pasivadinsianti Darbo bir-
ža artimiausiu metu turėtų keis-
tis, artėti link kliento, teikti labiau 
individualizuotas paslaugas. 

Aurelija BABinsKienė
Autorės nuotr.

Neįgaliųjų įdarbinimas – ar profesinė 
reabilitacija viską išspręs?

�� Onutė Čirvinskienė rašo 
apie tai, kaip Jurbarko rajono ne-
įgaliųjų draugijoje buvo paminė-
ta Tarptautinė neįgaliųjų diena. 

Gruodžio 1 dieną Jurbarko 
rajono neįgaliųjų draugijos, va-
dovaujamos Vidos Pieniutienės, 
nariai paminėjo Tarptautinę neį-
galiųjų dieną. 11 valandą Jurbar-
ko Šv. Trejybės bažnyčioje išklau-
sę mišias, visi pasidžiaugė naujai 
gautu autobusiuku, kuris čia pat 
ir buvo pašventintas. Ši trans-
porto priemonė labai palengvins 
draugijos veiklą, vykti į keliones 
bus kur kas lengviau ir patogiau. 
Po to visi skubėjo į rajono kultū-
ros centrą. Jau vestibiulyje visus 
pasitiko rankdarbių būrelio mo-
terų suruošta darbelių parodėlė. 
Ten buvo visko – ir įvairių mezgi-
nių, ir segių, kitų darbelių. 

Po sveikinimo žodžių, ku-
riuos tarė Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė V. Pieniutienė, rajo-
no savivaldybės administracijos 
direktorė Vida Rekešienė, Socia-
linės paramos skyriaus darbuo-
tojai, prasidėjo šventė. Ją skam-

biais posmais papuošė draugijos 
vokalinis ansamblis „Draugystė“, 
vadovaujamas Valdo Žemaičio. 
Nuotaikingą spektaklį apie kai-
mo bernioką, atvykusį į Kauną ir 
panorusį tapti dideliu ponu, bet 
taip ir neįvykdžiusį savo svajo-
nės dėl palaido gyvenimo būdo, 
parodė Skirsnemunės miestelio 
aktorių trupė, vadovaujama Bi-
rutės Šneiderienės. 

Beje, kai draugijai buvo per-
duotas jau nenaujas autobusiu-
kas, jam dar reikėjo ir šiokio to-
kio remonto. Čia pagalbos ran-
ką ištiesė jau minėta adminis-
tracijos direktorė V. Rekešienė 
bei rajono autobusų parko ko-
lektyvas. Draugijos pirmininkė 
džiaugėsi, kad visada gali kreip-
tis paramos tiek į savivaldybę, 
tiek ir į įvairias rajono organi-
zacijas. Gera, kai neįgaliuosius 
supa geraširdžiai ir jų proble-
moms neabejingi žmonės. Vie-
ni kitiems palinkėję gerų ir šiltų 
ateinančių metinių švenčių, ku-
pini smagių įspūdžių, išsiskirs-
tėme į namus.  

Jurbarkas: 

Paminėjo Neįgaliųjų dieną

Jurbarko rajono neįgaliųjų draugija Neįgaliųjų dieną minėti pradėjo mi-
šiomis.

(atkelta iš 1 psl.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis apžiūrėjo Valakupių 
reabilitacijos centro medžio dirbtuves.

Valakupių reabilitacijos centro specialistės pristatė profesinės reabilitacijos 
situaciją.
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Daktaras
Aiskauda

Sveikatos apsaugos minis-
tras Aurelijus Veryga pa-

sirašė įsakymą, kuriuo vais-
tininkai nuo lapkričio 18 d. 
gali pacientams, sergantiems 
lėtinėmis ligomis ir vartojan-
tiems vaistus ilgą laiką, išduo-
ti juos be recepto 30 dienų lai-
kotarpiui. Tai reiškia, kad jei-
gu pacientas, nuolatos varto-
jantis tam tikrus receptinius 
vaistus, nespėjo laiku apsi-
lankyti pas gydytoją ir prasi-
tęsti recepto, vaistininkai iš-
imties tvarka jam galės par-
duoti vaistus.

„Receptų rašymo ir vaistų 
pardavimo taisyklės buvo patiks-
lintos siekiant sudaryti sąlygas 
geresniam vaistų prieinamumui, 

išvengti pacientų sveikatos pa-
blogėjimo, jei jie, laiku nenuėję 
pas gydytoją, kuris jiems išrašytų 
receptą, nutrauktų jų vartojimą, 
nes nebeturėtų galimybių įsigyti 
jiems būtinų receptinių vaistų“, – 
sako sveikatos apsaugos vicemi-
nistrė Kristina Garuolienė.

Pasak jos, tam tikrais atvejais 
pacientams be recepto vaistus bu-
vo galima išduoti ir iki šiol, tačiau 
ne ilgesniam nei 7 dienų laikotar-
piui. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad 
kartais pacientai pas šeimos gy-
dytoją negali patekti per 7 dienas, 
naujoje tvarkoje numatoma, kad 
vienu kartu receptinių vaistų  be 
recepto leidžiama išduoti ne ilges-
niam kaip 30 dienų gydymo laiko-
tarpiui. Tai pakankamas laikotar-

pis, kad visi pacientai patektų pas 
jį gydantį gydytoją.

Tačiau ši nauja tvarka dar 
nereiškia, kad visiems pacien-
tams visi receptiniai vaistai gali 
būti išduodami be recepto. Far-
macijos specialistas turi pacien-
tui parduoti receptinį vaistą be 
recepto, jei:

• pacientas receptinius vais-
tus suvartojo, tačiau juos turi 
vartoti nepertraukiamai ar ne-
delsiant, ir neturi galimybių pa-
tekti pas sveikatos priežiūros 
specialistą;

• receptinis vaistas paskirtas 
lėtinės ligos (cukrinis diabetas, 
astma, hipertenzija, glaukoma, 
katarakta ir kt.) gydymui, gims-
tamumui kontroliuoti, ūmiems 

migrenos priepuoliams gydyti;
• pacientas tą patį receptinį 

vaistą vartojo per paskutinius 3 
mėnesius;

• farmacijos specialistas gali 
tai patikrinti paciento kompen-
suojamųjų vaistų pase, pacien-
tui išrašytame nekompensuoja-
mame recepte ar naudodamasis 
ESPBI IS priemonėmis.

Tvarkoje yra nustatytos iš-
imtys vaistų, kurių negalima 
parduoti be recepto, pvz.: nar-
kotinių,  psichotropinių; antibio-
tikų,  antidepresantų, antipsi-
chozinių ir pan.

Atkreipiame dėmesį, kad 
pacien tams, sergantiems lėti-
nėmis ligomis ir nuolat varto-
jantiems tuos pačius vaistus, 

gydantis gydytojas gali išrašyti 
receptus ilgesniam laikotarpiui 
(išskyrus narkotinius ir psicho-
tropinius vaistus):

• kompensuojamiems vais-
tams – iki 6 mėnesių gydymo 
kursui. Vaistus pacientas gali įsi-
gyti dalimis (kas mėnesį, kas du, 
kas tris) arba visus iš karto.

• nekompensuojamiems 
vaistams – iki 12 mėnesių gy-
dymo kursui. Vaistus pacientas 
gali įsigyti dalimis.

Jei farmacijos specialistas ne-
pagrįstai atsisako parduoti paci-
entui vaistus, prašome žmonių 
apie tai pranešti Valstybinei vais-
tų kontrolės tarnybai nemokamu 
tel. nr. 8 800 735 68.

sAM ir „Bičiulystės“ inf. 

Raugintų kopūstų tėvynė – Ki-
nija. Remiantis archeologi-

niais radiniais, nustatyta, kad šis 
valgis pradėtas vartoti prieš maž-
daug 3 tūkst. metų. Kiek vėliau 
nesudėtingą kopūstų rauginimo 
technologiją įsisavino Korėja ir 
Centrinė Europa. Kitose Europos 
ir Azijos šalyse rauginti kopūstai 
paplito tik XVI a. viduryje.

Kasdien po 200 g 
raugintų kopūstų

Raugintuose kopūstuose 
sveikatai naudingų medžiagų 
yra kur kas daugiau negu švie-
žiuose. Norint išvengti vitami-
nų ir mineralų stygiaus pakanka 
kasdien suvalgyti po 200 g rau-
gintų kopūstų. Rauginti kopūs-
tai dar ypatingi tuo, kad tinka-
mai laikomi labai ilgai nesugen-
da ir nepraranda savo maistinių 
bei gydomųjų savybių.

Pastabos: 
1) nepriklausomai nuo to, 

kokį kopūstų rauginimo recep-
tą pasirinksime, svarbu įsidė-
mėti vieną nekintančią nuorodą 
dėl druskos:1 kg kopūstų reikia 
20–25 g druskos; jei druskos 
įbersime daugiau, nebesidau-
gins pieno rūgšties bakterijos ir 
atsiras terpė žalingiesiems mi-
kroorganizmams; kai šio pries-
konio bus mažiau kaip 15–17 g, 
kopūstai bus minkšti ir nemalo-
naus kvapo (požymis, kad dau-
ginasi puvimo bakterijos);

2) dėl raugintų kopūstų lai-
kymo temperatūros yra dvi nuo-
monės: a) tinka laikyti nuo 00 iki 
minus 20 C; b) laikoma nuo mi-
nus 10 iki minus 40 C; beje, rau-
ginti kopūstai nemėgsta tem-
peratūros svyravimų ir šaldytu-
vo kameros (po to suminkštėja, 
praranda skonį);

3) norint apsaugoti raugin-
tus kopūstus nuo pelėsio, įvai-
rių bakterijų ir kitokių mikro-
organizmų, pradžioje reikia iš-
tepti medumi indo vidines sie-
neles, tik po to sudėti ir paslėgti 
raugintus kopūstus.

Cheminė sudėtis
Baltagūžiuose kopūstuose 

rasta: angliavandenių, baltymų, 
kalio, kalcio, vario, mangano, 
cinko, kobalto, nikelio, fluoro, 
arseno, stroncio, chromo, jodo, 
bromo, geležies, vitaminų: B1, 
B2 , PP, C, B6, biotino [vitamino 

H], karoteno. Dar rasta vitami-
nų P, K, U (šis vitaminas ir tar-
trono rūgštis, esanti kopūstuose, 
greitai suyra verdant ar kepant). 
Taip pat kopūstai turi ląstelie-
nos, baktericidinių medžiagų (fi-
toncidų, lizocimo, gliukobrasidi-
no), beazotinių medžiagų, cuk-
rų, eterinio aliejaus, fermentų, 
organinių rūgščių, aminorūgš-
čių, pektinų ir kitų medžiagų.

Pagal vitamino C kiekį kopūs-
tai konkuruoja su... apelsinais, cit-
rinomis ir mandarinais, o vitami-
no P yra daugiau negu visose kito-
se daržovėse, išskyrus petražolę!

Priemonė nutukimo 
profilaktikai

Ne tik žiemą, bet ir vasarą 
daugelis žmonių mėgsta valgy-
ti raugintus kopūstus. Žinotina, 
kad rauginant kopūstus, dalis 
vitaminų (C, B2, PP) ir kitų bio-
aktyvių junginių pereina į skystį 
(rūgštimą) ir jame palyginti ilgai 
išlieka. Rauginti kopūstai leng-
viau virškinami, mažai kalorin-
gi (kaloringumas mažesnis net-
gi ir už taip jau mažai kaloringus 
šviežius kopūstus), ilgam laikui 
sukelia sotumo pojūtį, o juose 
esančios organinės rūgštys ska-
tina skrandžio sulčių ir tulžies iš-
siskyrimą. Beje, rauginti kopūs-
tai – pakankamai efektyvi prie-
monė, tinkanti nutukimo pro-
filaktikai. Mat raugintuose ko-
pūstuose esanti tartrono rūgš-
tis trukdo cukrui ir kitiems an-
gliavandeniams virsti riebalais.

Rauginti kopūstai nevarto-
jami sergant šiomis ligomis:
 padidėjęs skrandžio sulčių 

rūgštingumas, 
 skrandžio ir dvylikapirštės 

žarnos opaligė, 
 ūminės skrandžio ligos,
 ūminės žarnyno ligos (pa-

vyzdžiui, ūmus enterokolitas 
(plonõsios ir storõsios žarnos 
uždegimas su viduriavimu),

  paūmėjęs kasos uždegi-
mas,
 inkstų nepakankamumas 

(taip pat kitos inkstų ligos, ku-
rioms taikoma bedruskė dieta),
 inkstų akmenligė,
 inkstų uždegiminės ligos,
 kepenų ligos,
 tulžies pūslės akmenligė, 
 skydliaukės ligos, 
  aukštas arterinis krau-

jospūdis, 
 pabrinkimai,
 viduriavimas,
 vidurių pūtimas,
  laikotarpis po pilvo er-

tmės ir krūtinės ląstos chirur-
ginių operacijų. 

Pastabos: 
1) raugintuose kopūstuo-

se yra didelis kiekis druskos 
(tai ypač svarbu sergant širdies 
ir kraujagyslių ligomis), todėl 
prieš ruošiant juos maistui, bū-
tina nuplauti vandenyje (nerei-
kia baimintis, kad bus praras-
ti vitaminai, mineralai ir kitos 
medžiagos);

2) sergant skydliaukės ligo-
mis rauginti kopūstai ir jų skys-
tis nevartotini todėl, kad jie lė-
tina jodo įsisavinimo procesus;

3) nerekomenduojama var-
toti raugintus kopūstus ir gerti 
jų skystį vaikams, jaunesniems 
kaip 5 metų.

Raugintų kopūstų nauda 
sveikatai

 Esant užsitęsusiam vidu-
rių užkietėjimui, pakanka išgerti 
po 0,5 stiklinės raugintų kopūs-
tų sulčių prieš pusryčius, pietus 
ir vakarienę.
 Vartojant raugintus kopūs-

tus, galima pagerinti regėjimą.  
 Moterys, reguliariai įtrau-

kiančios į racioną raugintus ko-
pūstus, lengviau susitvarko su pa-
sitaikančiais kai kuriais klimak-
terinio laikotarpio negalavimais.
 Kasdien valgant po 150 g 

raugintų kopūstų, pagreitėja 
sunkiųjų metalų druskų, kitų 
nuodingų medžiagų šalinimo iš 
organizmo procesai.
 B grupės vitaminai, kurių 

raugintuose kopūstuose yra pa-
kankamai, stiprina nervų siste-
mą, padeda įveikti nuovargį, ne-
migą, nesunkią depresiją, neuro-
zę, staigius nuotaikos pokyčius, 
gerina atmintį.
 Geležis ir kitos bioaktyvios 

medžiagos, esančios raugintuo-
se kopūstuose, gerina kraujoda-
ros procesą (rekomenduojama 
sergantiems mažakraujyste dėl 
geležies stokos).
 Raugintų kopūstų dėka iš 

organizmo šalinamas pertekli-
nis cholesterolis, gerėja kapi-
liarų elastingumas ir tvirtumas, 
stip rinamas širdies raumuo, 
normalizuojamas širdies ritmas.
 Žmonės, kasdien vartojan-

tys raugintus kopūstus, mažina 
riziką alerginėms reakcijoms ir 
astmos priepuoliams.
 Raugintų kopūstų skystis 

pasižymi nuskausminančiomis, 
antiuždegiminėmis ir antibak-
terinėmis savybėmis, todėl šiuo 
skysčiu galima skalauti burną 
ir gerklę sergant angina, gerklų 
uždegimu, ryklės gleivinės už-
degimu, dantenų gleivinės už-
degimu, burnos ertmės gleivi-
nės uždegimu.
 Raugintuose kopūstuose 

esančios medžiagos gerina plau-
kų ir nagų būklę.
 Raugintų kopūstų skystis 

padeda gydyti paviršinius nude-
gimus. Ant pakenktos vietos už-
dedami sterilios marlės tampo-
nai, pamirkyti (ir nugręžti) rau-
gintų kopūstų skystyje. Tampo-
nai keičiami kas 20 minučių.
 Gydomoji priemonė slen-

kantiems plaukams: į 0,5 stikli-
nės raugintų kopūstų skysčio 
įmaišoma 1,5 šaukštelio medaus. 
Indas pastatomas ant nestiprios 
ugnies, palaukiama, kol mišinys 
pasieks 400 C temperatūrą, po to 
indas nukeliamas nuo ugnies šal-
tinio. Šiuo šiltu mišiniu sukamai-
siais judesiais lengvai įtrinama 
galvos oda, uždengiama rankš-
luosčiu ir paliekama 40 min. Po 
to plaukai išplaunami šiltu van-
deniu ir nestipriai nusausinami 
rankšluosčiu. Tokios procedūros 
atliekamos kartą per 8–9 dienas.
  Raugintuose kopūstuo-

se esanti tartrono rūgštis lėtina 

organizmo senėjimo procesus, 
normalizuoja riebalų apykaitą.
 Aterosklerozei gydyti var-

tojamas raugintų kopūstų skys-
tis (gydymo kursas – 1,5 mėne-
sio). Pirmą savaitę geriamas kar-
tą per dieną 20 min. prieš valgį 
po šaukštą, antrą savaitę – tokia 
pat tvarka – taip pat kartą per 
dieną, bet po 2 šaukštus. Jeigu 
vartojant šį skystį neatsiranda 
jokių šalutinių reiškinių, likusias 
savaites skysčio geriama ta pa-
čia tvarka, taip pat kartą per die-
ną, bet jau ketvirtadalį stiklinės. 
 Esant sausai ir jautriai vei-

do odai bei atsiradus nedidelėms 
pigmentinėms dėmėms ir negi-
lioms raukšlėms, galima namų są-
lygomis pasigaminti tokią kaukę: 
susmulkiname 2 šaukštus raugin-
tų kopūstų, įmaišome 1 kiaušinio 
trynį ir šaukštelį kokio nors auga-
linio aliejaus. Mišinys užtepamas 
ant veido, palaukiama 15 min., 
paskui kaukė nuvaloma vatos ar 
marlės tamponu, nuplaunama 
šiltu vandeniu, oda nusausinama 
įprastu būdu, po to veidas patepa-
mas maitinančiu kremu.
 Esant užkietėjusiems vi-

duriams ir kraujuojant išangei 
iš hemorojinių mazgų, pasita-
rus su gydytoju, 1–2 kartus per 
dieną po 0,5–1 stiklinę geriamas 
raugintų kopūstų skystis.
  Ant kraujasiurbių vabz-

džių įkąstos odos uždedamas 
keturlinkas marlės tamponas, 
pamirkytas raugintų kopūstų 
skystyje, iš viršaus uždengia-
mas polietileno plėvele, sutvars-
toma (kad kompresas nenukris-
tų). Kompresas laikomas 30–60 
min. Tokia procedūra atliekama 
3–4 kartus per dieną vis su nau-
ju marlės tamponu, pamirkytu 
raugintų kopūstų skystyje. Jeigu 
nuo šio skysčio odoje atsiranda 
deginimo pojūtis, niežėjimas, ir 
toliau gali būti naudojamas tas 
pats skystis, tik atskiestas vėsiu 
vandeniu (santykiu 1:1 arba 1:2). 
  Vokietijos mokslininkai, 

atlikę tyrimus, nustatė, kad var-
tojant raugintus kopūstus bent 
3–4 kartus per savaitę, sumažė-
ja rizika susirgti plaučių ir krū-
ties vėžiu.
  Pastebėta, kad valgant 

raugintų kopūstų ir svogūnų sa-
lotas, paskanintas augaliniu alie-
jumi, sumažėja arba ir visai pra-
eina galvos skausmas.

romualdas OGinsKAs

Lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams receptinius vaistus įsigyti bus lengviau

Rauginti kopūstai sveikatai naudingesni už šviežius
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neturintys negalios arba artimo 
sąlyčio su ja, o „Mes“ – lygiatei-
siai bendros visuomenės pilie-
čiai, galintys ir turintys teisę ne-
sijausti kitokiais. Juk bendrystė 
suteikia abipusio džiaugsmo ir 
didžiulį troškimą tobulėti.

Šiemet į šį kvietimą įsiklau-
sė, jį išgirdo dar daugiau žmo-
nių. Pernai akcijoje dalyvavo 17 
šalies savivaldybių, šiemet ši ini-
ciatyva pasklido po 20 bendruo-
menių. Skambant „Omertos“ 
grupės atlikėjo Juliaus Podlipa-
jevo neįgaliųjų himnu tampan-
čiai dainai „Tu gali“ žmonės tie-
sė vieni kitiems rankas, šypsojo-
si, kalbėjosi. Daugeliui, ko gero, 
tai buvo pirmasis pašnekesys su 
negalią turinčiu žmogumi, aps-
kritai pirmoji pažintis su nega-
lia. Akcijos organizatoriai kvie-
tė prisijungti kuo daugiau ir kuo 
įvairesnių žmonių – nuo darže-
linukų, moksleivių iki savivaldy-
bių tarnautojų, šaulių, kitų orga-
nizacijų narių, senjorų. Šios ak-
cijos koordinatorė VšĮ „Baltijos 
ugdymo centras“ atstovė Žydrė 
Gedrimaitė džiaugiasi, kad ben-
drystės idėją palaikė ir mažos 
bendruomenės – Rusnė, Vilkija, 
Kalvarija, o akcijos organizato-
riais tapo ne tik neįgaliųjų orga-
nizacijos, bet ir savivaldybės, so-
cialinės pagalbos centrai, netgi 
bažnyčios. Beje, šiemet lietuvių 
patirtį perėmė ir Latvija. Šiau-
lių universiteto partneriai, pasi-
naudoję kolegų patirtimi, gyvąją 
skulptūrą sukūrė ir savo šalyje. 

Negalios pažinimo 
pamokos – nuo mažens

Kalvarijos gimnazijos terito-
rijoje pirmą kartą surengtoje ak-
cijoje „Aš ir Tu – tai Mes“ kartu 
su Neįgaliųjų draugijos nariais 
dalyvavusi pirmininkė Daiva 
Rentelytė pasidžiaugė, kad šiai 

gražiai bendrystės idėjai abe-
jinga neliko ir jų savivaldybė. Ji 
ir prisiėmė šio renginio organi-
zavimo atsakomybę. Į gimna-
zijos dailės mokytojo, dailinin-
ko Vytauto Kalinausko nupieš-
tą neįgaliojo vežimėlio ir šalia 
stovinčio žmogaus ženklą susi-
kibę rankomis stojo ir savival-
dybės meras Vincas Plikaitis, jo 
pavaduotojas Kęstutis Bagdana-
vičius, savivaldybės administra-
cijos darbuotojai, su neįgaliai-
siais dirbančių ir švietimo įstai-
gų darbuotojai bei gyventojai. 

Pasak D. Rentelytės, ypač 
smagu, kad akcijoje dalyvavo 
ir gimnazistai. Kai mokoma-
si negalią pažinti nuo mažens, 
bendrystė su šiek tiek kitokiais 
žmonėmis tampa visiškai natū-
raliu dalyku. Taip pat mano ir į 
Vilniuje, Katedros aikštėje, su-
rengtą akciją regėjimo negalią 
turinčių pusbrolio ir pusseserės 
palaikyti atėjusi Akvilė Marija 
Paškauskaitė. Mergina sakė pui-
kiai suprantanti neįgalius žmo-
nes, nes ketverius metus Emili-
jos Pliaterytės progimnazijoje 
mokėsi su Dauno sindromą tu-
rėjusia su klasės drauge Aiste. 
Pasak Akvilės, jų klasė, ko gero, 
buvo išskirtinė – visi vaikai Aistę 
priėmė draugiškai, jai visada pa-
dėdavo, niekas nesityčiojo. Aistė 
turėjo jai pagelbstinčią mokyto-
jos padėjėją, buvo geriausia kla-
sės mokinė.

„Visas šis darbas ne 
veltui“

Į Katedros aikštėje vykusią 
negalios pažinimo, bendrystės 
pamoką akcijos organizatoriai 
pakvietė ir būrį iš Sankt Peter-
burgo į Lietuvoje vykusį Balti-
jos šalių jaunųjų futbolininkų 
turnyrą atvykusių moksleivių. 
Po Vilnių besižvalgantys ber-
niukai labai entuziastingai da-

lyvavo kuriant „gyvąją skulptū-
rą“. Jaunųjų sportininkų trene-
ris Konstantinas Jakovlevas pa-
sakojo, kad pastaraisiais metais 
mieste prie Nevos gyvenantys 
neįgalieji taip pat junta teigia-
mų poslinkių: pritaikomos vie-
šosios erdvės, įrengiami pan-
dusai, keltuvai, vis daugiau ne-
galią turinčių žmonių priimama 
į darbą, jiems taikomos mokes-
čių lengvatos. Apie panašias ak-
cijas Sankt Peterburge svečiui 
neteko girdėti, bet sakė grįžęs iš 
Vilniaus būtinai pasidalins tokia 
įdomia patirtimi.

Pasak Ž. Gedrimaitės, kai vai-
kai nuo mažens auga tolerantiš-
koje aplinkoje, nuolat bendrauja 
su negalią turinčiais žmonėmis, 
ir vėliau jų neišskiria, nesityčio-
ja. Moteris tai mato stebėdama 
savo 10-us metus einančio sū-
naus Kosto elgesį. Ji prisiminė, 
kaip vasarą jaunimo stovykloje 
užklupus liūčiai, niekieno nera-
gintas jos sūnus paėmė už rankų 
dvi nereges mergaites ir parve-
dė jas iš paplūdimio. „Dėl mūsų 
vaikų reikia daryti tokias akcijas, 
kad jie augtų sveikoje, normalio-
je visuomenėje, – sako Ž. Gedri-
maitė. – Kai matau, kaip sūnus 
kalbasi su klasės draugais, kaip 
formuojasi jo požiūris, supran-
tu – visas šis darbas ne veltui.“

Akcija peraugo į 
nuoširdų bendravimą
Joniškyje, Molėtuose, Anykš-

čiuose, Kaune, Panevėžyje, Šiau-
liuose bei kituose šalies mies-
tuose ir miesteliuose vykusi ak-
cija šiemet pritraukė kur kas 
daugiau žmonių nei pernai. Še-
duvos miesto neįgaliųjų draugi-
jos narė Irmina Beneševičiūtė 
džiaugėsi, kad gerokai pagausė-
jusį tolerantiškų ir geranoriškų 
žmonių susibūrimą padėjo orga-
nizuoti miesto seniūnas Justinas 

„Aš ir Tu – tai Mes“ – bendrystėje mūsų jėga

„Mūsų Vyriausybės pro-
gramoje numatyta žmonėms 
su negalia sudaryti galimybes 
jaustis visaverčiais piliečiais, 
gerinti sveikatos apsaugą, švie-
timo sąlygas, kultūros paslau-
gų prieinamumą. Tad nuolat 
skirsime ypatingą dėmesį įsi-
senėjusių neįgaliųjų problemų 
sprendimui“, – pabrėžė prem-
jeras Saulius Skvernelis. 

Atsižvelgiant į neįgalie-
siems atstovaujančių nevy-
riausybinių organizacijų iš-
keltas problemas ir pateiktus 
pasiūlymus, Ministrų kabine-
tas pavedė Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijai tobu-
linti neįgalumo bei darbingu-
mo nustatymo sistemą kartu 
vertinant asmens socialinį sa-
varankiškumą. Didėjant mini-
maliai mėnesinei algai, pasiū-
lyta apsvarstyti papildomą so-
cialinės reabilitacijos projektų 
finansavimą.   

Sveikatos apsaugos minis-
terija įpareigota įvertinti gali-
mybes įdiegti tarptautinę funk-
cionavimo, neįgalumo ir svei-
katos klasifikaciją (TFK) svei-
katos apsaugos srityje.  Taip 
pat būtina  įvardinti kriterijus, 
kuriais vadovaujantis neįga-
liesiems būtų nustatoma teisė 
vairuoti transporto priemones.

Kultūros ministerija turės 
užtikrinti, kad neįgaliesiems 
atstovaujančių nevyriausybi-
nių organizacijų atstovai būtų 
įtraukti į kultūrinių programų 
rengimą ir įgyvendinimą. Sie-
kiant, kad viešoji informaci-
ja taptų labiau prieinama ne-
įgaliesiems, turės būti pateikti 
siūlymai dėl  titruojamų ir ver-
čiamų į gestų kalbą laidų skai-
čiaus didinimo.

Švietimo ir mokslo ministe-
rijai pavesta įvertinti galimybes 
panaikinti Švietimo įstatymo 
29 straipsnio 10 dalies nuos-
tatas ir imtis plėtoti   įtraukų-
jį švietimą – sudaryti sąlygas 
daugelyje mokyklų vaikams su 
negalia gauti pedagoginę pa-
galbą.

Aplinkos ministerija įparei-
gota inicijuoti reikiamų staty-
bos techninių reglamentų pa-
keitimus dėl universalaus di-
zaino principų taikymo.  

Ministerijos iki 2018 m. ko-
vo 1 d. turės informuoti Vyriau-
sybės kanceliariją apie nuro-
dytų pavedimų įgyvendinimą.  

Lietuvoje yra apie 250 tūks-
tančių neįgaliųjų asmenų, dar-
bingo amžiaus – 169 tūkstan-
čiai, iš jų dirba apie 28 proc. 
asmenų.

Lrs.lt ir „Bičiulystės“ inf. 

Vyriausybė 
imasi aktyviau 
spręsti žmonių 

su negalia 
problemas

Pasitinkant gruodžio 
3-iąją – Tarptautinę žmo-
nių su negalia dieną – Vy-
riausybė aptarė aktua-
lius klausimus įgyvendi-
nant Jungtinių Tautų ne-
įgaliųjų teisių konvenciją. 

(atkelta iš 1 psl.) Pranys. Pernai Irmina pabuvojo 
ne tik Šeduvoje, bet ir Vilniuje 
vykusioje akcijoje, pasisėmė pa-
tirties, kuria sėkmingai pasinau-
dojo šiemet gimtajame mieste 
kuriant „gyvąją skulptūrą“. 

Mažeikiuose, Kaune, Kai-
šiadoryse, Vilkijoje ir daugely-
je kitų vietų bendrystės šven-
tė šia akcija nesibaigė. Žmonės 
vaišinosi karšta arbata ir koše, 
bendravo tarpusavyje, dalyvavo 
įvairiuose užsiėmimuose. Pane-
vėžio rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Aurelija Petronienė 
pasakojo, kad net 50 draugijos 
narių buvo pakviesti į J. Miltinio 
teatre vykusį spektaklį. 

Vilniuje į Katedros aikštę 
susirinkę žmonės taip pat ne-
siskirstė į namus – „Algojimo“ 
fondo savanoriai visus pakvietė 
į „Menų spaustuvę“, kur jų laukė 
jauki advento vainikų pynimo po-
pietė. Fondo vadovė Aušra Stan-
čikienė pasakojo, kad advento 
vainikus neįgalius vaikus augi-
nančios šeimos pynė jau ketvir-
tą kartą. Šiemet šis renginys ge-
rokai išsiplėtė – į jį buvo pakviesti 
ir akcijos „Aš ir Tu – tai Mes“ da-
lyviai, ir artimoje aplinkoje neįga-
liųjų neturintys žmonės. Bendra 
veik la, neformalus bendravimas 
su negalią iš arti pažįstančiais 
žmonėmis suartina, išmoko su-
prasti, nebijoti, keistis. 

„Menų spaustuvėje“ buvę 
žmonės tądien dar kartą visi 
susikibo rankomis. Šįsyk tokiai 
bendrystei paskatino Šv. Kry-
žiaus atradimo (Kalvarijų) baž-
nyčios kunigas Mykolas Sotni-
čenka. Jis sutelkė visus bendrai 
maldai, pašventino vainikus ir 
jų kūrėjus. Popietę praskaidrino 
ir jautrios ansamblio „Riedanti 
saulė“ dueto – Skaistės Gorobe-
caitės ir Daumilo Ardicko dainos. 

Aldona deLtuvAitė
Autorės nuotr.

Popietę praskaidrino ir jautrios ansamblio „Riedanti saulė“ dainos.

20-ies šalies miestų ir miestelių bendruomenes suvienijo akcija „Aš ir Tu – tai Mes“.
Renginio dalyviai prie „Baltijos ugdymo centro“ veiklos galėjo prisidėti 
įsigydami kompaktinę plokštelę „Lietuvių liaudies pasakos“.

Bendrystei paskatino Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) bažnyčios kunigas Mykolas 
Sotničenka.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 
8.05 – orai.  7.05, 7.35, 8.35 – 
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gruodžio 11 d. 
09:05 Senis. N-7. 207 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3. N-7. 3/22 s. 10:55 Detektyvas 
Monkas 5. N-7. 5/3 s. 11:40 Savaitė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 195 s. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Gimę tą pačią die-
ną. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Premjera. 
Šiandien prieš 100 metų, skirta Gruo-
džio 11-osios pareiškimo dėl nepri-
klausomybės šimtmečiui. 21:30 LRT 
forumas. 22:25 Premjera. Ėvė. 23:20 
Modernus serialas. Medičiai, Floren-
cijos valdovai. N-7. 6 s. 00:15 Prem-
jera. Detektyvas Monkas 8. N-7. 8/3 
s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gi-
mę tą pačią dieną. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Beatos virtuvė. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
195 s. (kart.).

Antradienis, gruodžio 12 d. 
09:05 Senis. N-7. 208 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
3. N-7. 3/23 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 5. N-7. 5/4 s. 11:40 Beatos virtuvė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 196 s. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Emigrantai. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Nacionalinė ekspedicija. 22:30 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota). 23:20 Moder-
nus serialas. Premjera. Tvin Pyksas 3. 
N-14. 3/16 s. 00:15 Premjera. Detek-
tyvas Monkas 8. N-7. 8/4 s. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Ėvė. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Emigrantai. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
196 s. (kart.).

trečiadienis, gruodžio 13 d. 
09:05 Senis. N-7. 209 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3. N-7. 3/24 s. 10:55 Detektyvas 
Monkas 5. N-7. 5/5 s. 11:40 Emigran-
tai. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lie-
tuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
197 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Klauskite daktaro. 19:30 Gyvenimas. 
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 Auksinis protas. 22:50 Klau-
simėlis.lt. 23:20 Rezistentai. N-14. 2 s. 
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 
8. N-7. 8/5 s. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Nacionalinė ekspedicija. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Istorijos detektyvai. (subti-
truota, kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 197 s. (kart.).

ketvirtadienis, gruodžio 14 d.
09:05 Senis. N-7. 210 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
3. N-7. 3/25 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 5. N-7. 5/6 s. 11:40 Gyvenimas. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 198 s. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 
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 Pokalbių laida „Svarbios de-
talės“. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 Juo-
dasis auksas. N-14. (subtitruota). 01:05 
Specialus tyrimas. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Dokumentinė apybraiža „Mes nugalė-
jom“. (kart.). 03:30 Laisvės vėliavnešiai. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 198 s. (kart.).

Penktadienis, gruodžio 15 d. 
09:05 Senis. N-7. 211 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 1 
s. 10:55 Detektyvas Monkas 5. N-7. 5/7 
s. 11:40 Stilius. (kart.). 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 199 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Bea-
tos virtuvė. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Duo-
kim garo! 22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. Bra-
mo Stokerio „Drakula“. N-14. 01:05 Po-
kalbių laida „Svarbios detalės“. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Mūsų gyvūnai. (kart.). 
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Stilius. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
199 s. (kart.).

Šeštadienis, gruodžio 16 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 07:00 

Premjera. Džiunglių būrys skuba į pagal-
bą 2. 2/30, 2/31 s. 07:20 Premjera. Al-
vinas ir patrakėliai burundukai 1. 42 s. 
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė. 2 s. 
07:45 Premjera. Džeronimas 3. 3/16 
s. 08:10 Karinės paslaptys. 09:00 La-
bas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Ži-
nios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, 
Lietuva. 11:50 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Kolibriai – puošnieji pasiun-
tinukai. (subtitruota). 12:45 Pasaulio 
dokumentika. Bitėdžiai barsukai – cha-
oso meistrai. (subtitruota). 13:40 Pua-
ro. N-7. 11/2 s. Susitikimas su mirtimi. 
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų koncer-
tas. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 Teisė 
žinoti. 18:30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Dainuoju Lie-
tuvą. 23:20 Premjera. Didžioji afera. N-7. 
(subtitruota). 01:20 Pasaulio dokumen-
tika. Kolibriai – puošnieji pasiuntinukai. 
(subtitruota, kart.). 02:15 Pasaulio do-
kumentika. Bitėdžiai barsukai – chaoso 
meistrai. (subtitruota, kart.). 03:05 Tei-
sė žinoti. (kart.). 03:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (kart.). 04:00 Karinės paslap-
tys. (kart.). 04:45 Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, gruodžio 17 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (subti-

truota, kart.). 07:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 19 
s. Pelenė. 10:00 Gustavo enciklopedi-
ja. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Laukinė Šri Lankos gamta. 1 d. Ežerų 
kraštas. (subtitruota). 12:50 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Įstabiausios 
Indonezijos salos. 2 d. Musonų srities 
salos. (subtitruota). 13:40 Puaro. N-7. 
11/3 s. Ponios Makginti mirtis. 15:15 
Laisvės vėliavnešiai. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Auk-
sinis protas. (kart.). 17:15 Klausimė-
lis.lt. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Pra-
moginė laida „Editos šou“. N-7. 19:30 
Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Premjera. Lais-
vės kaina. Partizanai. N-7. 12 s. 21:55 
Snieguolė ir medžiotojas. N-14. 24:00 
Bramo Stokerio „Drakula“. N-14. (kart.). 
02:05 Pasaulio dokumentika. Laukinė 
Šri Lankos gamta. 1 d. Ežerų kraštas. 
(subtitruota, kart.). 02:55 Istorijos de-
tektyvai. (subtitruota, kart.). 03:40 Dai-
nuoju Lietuvą. (kart.).

smerkti 2 (31). N-7. 08:25 Pasmerkti 2 
(32). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2732). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Le-
gendinės legendos. N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (5). N-7. 13:30 
Simpsonai (14). N-7. 14:00 Simpsonai 
(15). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2187). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2188). N-7. 15:30 
Pažadėtoji (2189). N-7. 16:00 Paža-
dėtoji (2190). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir 
Neto (56). N-7. 20:00 Legendinės le-
gendos. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (56). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Kobra 11 (13). N-7. 23:35 
Gaudynės (3). N-7. 00:35 CSI elek-
troninių nusikaltimų skyrius (5). N-14. 
01:30 Kaip išsisukt įvykdžius žmogžu-
dystę (8). N-14. 02:20 Pelkė (4). N-7. 
03:10 Kelnėse dar ne senelis. N-14.

Antradienis, gruodžio 12 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (5). N-7. 06:55 
Simpsonai (14). N-7. 07:25 Simpso-
nai (15). N-7. 07:55 Pasmerkti 2 (33). 
N-7. 08:25 Pasmerkti 2 (34). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2733). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Bruto ir Neto (56). 
N-7. 12:30 Moterys meluoja geriau 
(56). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (6). N-7. 13:30 Simpsonai (16). 
N-7. 14:00 Simpsonai (17). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (2191). N-7. 15:00 Paža-
dėtoji (2192). N-7. 15:30 Pažadėtoji 
(2193). N-7. 16:00 Pažadėtoji (2194). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto (57). N-7. 
20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 Mote-
rys meluoja geriau (57). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Pranašas. N-14. 
00:20 CSI elektroninių nusikaltimų sky-
rius (6). N-14. 01:20 Kaip išsisukt įvyk-
džius žmogžudystę (9). N-14. 02:10 
Pelkė (5). N-7. 03:00 Pranašas. N-14.

trečiadienis, gruodžio 13 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (6). N-7. 06:55 
Simpsonai (16). N-7. 07:25 Simpso-
nai (17). N-7. 07:55 Pasmerkti 2 (35). 
N-7. 08:25 Pasmerkti 2 (36). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2734). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Bruto ir Neto (57). 
N-7. 12:30 Moterys meluoja geriau 
(57). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (7). N-7. 13:30 Simpsonai (18). 
N-7. 14:00 Simpsonai (19). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (2195). N-7. 15:00 Paža-
dėtoji (2196). N-7. 15:30 Pažadėtoji 
(2197). N-7. 16:00 Pažadėtoji (2198). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto (58). N-7. 
20:00 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (58). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:20 TV3 orai. 22:25 Vikinglotto. 22:30 
Pagrobimas. N-14. 00:20 CSI elektro-
ninių nusikaltimų skyrius (7). N-14. 
01:20 Kaip išsisukt įvykdžius žmogžu-
dystę (10). N-14. 02:10 Pelkė (6). N-7. 
03:00 Marta Marsė Mei Marlena. N-14.

ketvirtadienis, gruodžio 14 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (7). N-7. 06:55 Simp-
sonai (18). N-7. 07:25 Simpsonai (19). 
N-7. 07:55 Pasmerkti 2 (37). N-7. 08:25 
Pasmerkti 2 (38). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2735). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 12:00 Bruto ir Neto (58). N-7. 12:30 
Moterys meluoja geriau (58). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (8). N-7. 13:30 
Simpsonai (20). N-7. 14:00 Simpsonai 
(21). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2199). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2200). N-7. 15:30 
Pažadėtoji (2201). N-7. 16:00 Paža-
dėtoji (2202). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto 
(59). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Mote-
rys meluoja geriau (59). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Tamsos baikeris. Keršto 
demonas. N-14. 00:20 CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius (8). N-14. 01:20 Kaip 
išsisukt įvykdžius žmogžudystę (11). 
N-14. 02:10 Pelkė (7). N-7. 03:00 Tam-
sos baikeris. Keršto demonas. N-14.

Penktadienis, gruodžio 15 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (8). N-7. 06:55 Simp-
sonai (20). N-7. 07:25 Simpsonai (21). 
N-7. 07:55 Pasmerkti 2 (39). N-7. 08:25 
Pasmerkti 2 (40). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2736). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 12:00 Bruto ir Neto (59). N-7. 12:30 
Moterys meluoja geriau (59). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (9). N-7. 13:30 
Simpsonai (22). N-7. 14:00 Simpsonai 
(7). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2203). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2204). N-7. 15:30 
Pažadėtoji (2205). N-7. 16:00 Paža-
dėtoji (2206). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Ledynmetis 
3. N-7. 21:20 Bėgantis labirintu 2. N-14. 
00:00 Aušros kariai. S. 01:45 Pagrobi-
mas. N-14. 03:25 Hičkokas. N-14.

Pirmadienis, gruodžio 11 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (5). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (16). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (64). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (165). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (166). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:30 Bus visko (kart.). 
13:25 „Rožių karas“ (48). 14:25 „Dvi 
širdys“ (376). 14:55 „Dvi širdys“ (377). 
15:25 „Dvi širdys“ (378). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (379). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 „Meilė gydo“ (42). 20:30 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Greitojo reagavimo būrys. N-7. 00:50 
„Sekso magistrai“ (8). N14. 01:50 „Vam-
pyro dienoraščiai“ (19). N14. 02:35 2 gin-
klai (kart.). N14.

Antradienis, gruodžio 12 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (6). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (17). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (65). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (167). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (168). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:30 Nuo... Iki... (kart.) 
13:25 „Rožių karas“ (49). 14:25 „Dvi 
širdys“ (380). 14:55 „Dvi širdys“ (381). 
15:25 „Dvi širdys“ (382). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (383). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 „Meilė gydo“ (43). 20:30 
Kitu kampu. 21:30 Žinios. 22:24 Spor-
tas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS. PREMJERA Operacija „Sala-
zaras“. N14. 00:35 „Sekso magistrai“ 
(9). N14. 01:40 „Vampyro dienoraščiai“ 
(20). N14. 02:25 Greitojo reagavimo bū-
rys (kart.). N-7.

trečiadienis, gruodžio 13 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (7). 07:05 „Mada-
gaskaro pingvinai“ (18). 07:30 „Nepa-
prastas Gumuliuko gyvenimas“ (66). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(169). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (170). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:30 
Anapus nežinomybės. N-7. 13:25 „Ro-
žių karas“ (50). 14:30 „Dvi širdys“ (384). 
15:05 „Dvi širdys“ (385). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (386). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 „Meilė gydo“ (44). 20:30 
Moterys prieš vyrus. N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKA-
RO SEANSAS. PREMJERA Snaiperis. 
Palikimas. N14. 00:35 „Sekso magistrai“ 
(10). N14. 01:40 „Vampyro dienoraščiai“ 
(21). N14. 02:25 Operacija „Salazaras“ 
(kart.). N14.

ketvirtadienis, gruodžio 14 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (8). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (19). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (67). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (171). 

N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (172). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:30 KK2 (kart.). 
N-7. 12:55 KK2 (kart.). N-7. 13:25 „Ro-
žių karas“ (51). 14:25 „Dvi širdys“ (387). 
14:55 „Dvi širdys“ (388). 15:25 „Dvi šir-
dys“ (389). 15:55 „Dvi širdys“ (390). 
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. 
20:00 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Elijaus knyga. N14. 
00:50 „Kortų namelis“ (1). N14. 01:45 
„Vampyro dienoraščiai“ (22). N14. 02:30 
Alchemija. Švietimo amžius. 03:00 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumenti-
ka. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, gruodžio 15 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (9). 07:05 „Mada-
gaskaro pingvinai“ (20). 07:30 „Nepa-
prastas Gumuliuko gyvenimas“ (68). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(173). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (174). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:30 
KK2 (kart.). N-7. 12:55 KK2 (kart.). N-7. 
13:25 „Rožių karas“ (52). 14:25 „Dvi 
širdys“ (391). 14:55 „Dvi širdys“ (392). 
15:25 „Dvi širdys“ (393). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (394). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAI-
TĖS HITAS Karibų piratai. Numirė-
lio skrynia. N-7. 23:55 Pagieža. N14. 
01:40 Elijaus knyga (kart.). N14.

Šeštadienis, gruodžio 16 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (19) (kart.). 
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gy-
venimas“ (67) (kart.). 07:20 „“Nicke-
lodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“ 
(13). 07:45 „Kung Fu Panda“ (8). 08:10 
„Keista šeimynėlė“ (9). 08:35 „Tomo ir 
Džerio pasakos“ (2). 09:00 „Peliukas 
Stiuartas Litlis“ (6). 09:30 „Tinginių 
miestelis“ (53). 09:55 KINO PUSRY-
ČIAI. PREMJERA Kumba. 11:35 Jau 
atvažiavom? 13:25 Ir vėl tu! N-7. 15:30 
Netikra vienuolė. N-7. 17:30 Bus vis-
ko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Brilianti-
nė ranka. 21:35 Asteriksas ir Obelik-
sas prieš Cezarį. 23:45 Norbitas. N14. 
01:40 Pagieža (kart.). N14.

Sekmadienis, gruodžio 17 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (20) (kart.). 
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gy-
venimas“ (68) (kart.). 07:20 „“Nicke-
lodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“ 
(14). 07:45 „Kung Fu Panda“ (9). 08:10 
„Keista šeimynėlė“ (10). 08:35 „Tomo 
ir Džerio pasakos“ (3). 09:00 „Peliu-
kas Stiuartas Litlis“ (7). 09:30 „Tingi-
nių miestelis“ (54). 10:00 KINO PUS-
RYČIAI Tomas ir Džeris. Stebuklingas 
žiedas. 11:10 Misija „Karvės“. 12:40 
Eisas Ventura. Kai gamta šaukia. N-7. 
14:30 Aukštyn kojom. N-7. 16:40 Ne 
vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Lietuvos balsas. 22:30 O, ne! O, taip! 
N14. 00:35 Kuždesių sala. N14.

Pirmadienis, gruodžio 11 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(2). N-7. 07:32 Inovacijos mano mies-
te (kart.). 07:35 „Farų karai“ (15) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (686) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (6) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (16) (kart.). N-7. 11:35 „Asmens 
sargybinis“ (14) (kart.). N-7. 12:40 „Sto-
ties policija“ (3) (kart.). N-7. 13:45 „Farų 
karai“ (16). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrį-
žimas“ (687). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (7). N-7. 16:55 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (17). N-7. 18:00 Info diena. 
18:27 Inovacijos mano mieste. 18:30 
„Stoties policija“ (4). N-7. 19:30 „Asmens 
sargybinis“ (15). N-7. 20:30 Farai. N-7. 
21:00 Gran Torino. N14. 23:20 Urva-
rausiai (kart.). S. 01:15 „Gyvi numirėliai“ 
(1) (kart.). N14. 02:00 „Džeikas, Storu-
lis ir šuo“ (22). N-7. 02:45 Farai (kart.). 
N-7. 03:10 „Keturios stichijos“ (1) (kart.). 
04:00 „Reali mistika“ (4) (kart.). N-7.

Antradienis, gruodžio 12 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(3). N-7. 07:32 Inovacijos mano mies-
te (kart.). 07:35 „Farų karai“ (16) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (687) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (7) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (17) (kart.). N-7. 11:35 „Asmens 
sargybinis“ (15) (kart.). N-7. 12:40 „Sto-
ties policija“ (4) (kart.). N-7. 13:45 „Farų 
karai“ (17). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrį-
žimas“ (688). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(8). N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (18). N-7. 18:00 Info diena. 18:27 

TV3

LNK

BTV

Šeštadienis, gruodžio 16 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiukų 

istorijos (24). 07:00 Legenda apie Korą 
(13). N-7. 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (8). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (25). 08:30 Kur giria žaliuo-
ja. 09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Gar-
du Gardu. 10:00 Svajonių ūkis. 10:30 
Barbės ir jos sesės nuotykiai su šuniu-
kais. 12:00 Kumba. N-7. 13:45 Flins-
tounai Viva Rok Vegase. N-7. 15:20 
Jaunavedžiai. N-7. 17:20 Ekstrasensai 
detektyvai (15). N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Vienas 
namuose 2. Pasiklydęs Niujorke. N-7. 
22:00 Laukinė. N-14. 00:25 Piramidė. 
S. 02:00 Bėgantis labirintu 2. N-14. 
04:15 Aušros kariai. S.

Sekmadienis, gruodžio 17 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiukų 

istorijos (25). 07:00 Legenda apie Korą 
(14). N-7. 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (9). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (26). 08:30 Mamyčių klu-
bas. 09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 
Penkių žvaigždučių būstas (8). 10:00 
Pasaulis pagal moteris. 10:30 Svajo-
nių sodai (59). 11:30 Gnomeo ir Džiul-
jeta. N-7. 13:05 Pašėlęs Raselas. N-7. 
15:00 L.O.L.. N-7. 16:55 Ekstrasensai 
detektyvai (16). N-7. 18:00 Raudonas 
kilimas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X Fakto-
rius. N-7. 22:30 Naktinis pasimatymas. 
N-7. 00:15 Ledo žmogus. N-14. 02:20 
Laukinė. N-14. 04:15  Ekstrasensai de-
tektyvai (15). N-7.

LRT
Inovacijos mano mieste. 18:30 „Stoties 
policija“ (5). N-7. 19:30 „Asmens sargy-
binis“ (16). N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 
Drakonų tiltas. N14. 22:50 Gran Tori-
no (kart.). N14. 01:05 „Begėdis“ (6). S. 
02:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (23). N-7. 
02:45 Farai (kart.). N-7. 03:10 „Juodasis 
sąrašas“ (4) (kart.). N-7. 03:55 „Keturios 
stichijos“ (2) (kart.).

trečiadienis, gruodžio 13 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(4). N-7. 07:32 Inovacijos mano mies-
te (kart.). 07:35 „Farų karai“ (17) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (688) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (8) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (18) (kart.). N-7. 11:35 „Asmens 
sargybinis“ (16) (kart.). N-7. 12:40 „Sto-
ties policija“ (5) (kart.). N-7. 13:45 „Farų 
karai“ (18). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrį-
žimas“ (689). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(9). N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (19). N-7. 18:00 Info diena. 18:27 
Inovacijos mano mieste. 18:30 „Stoties 
policija“ (6). N-7. 19:30 „PREMJERA 
Nepataisomi“ (1). N-7. 20:30 Farai. N-7. 
21:00 Ponas ir ponia gangsteriai. N-7. 
23:05 Drakonų tiltas (kart.). N14. 00:55 
„Begėdis“ (7). S. 01:50 „Džeikas, Storu-
lis ir šuo“ (24). N-7. 02:35 Farai (kart.). 
N-7. 02:55 „Pragaro katytė“ (1) (kart.).

ketvirtadienis, gruodžio 14 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(5). N-7. 07:32 Inovacijos mano mies-
te (kart.). 07:35 „Farų karai“ (18) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (689) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (9) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (19) (kart.). N-7. 11:35 „Nepa-
taisomi“ (1) (kart.). N-7. 12:40 „Stoties 
policija“ (6) (kart.). N-7. 13:45 „Farų ka-
rai“ (19). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (690). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(10). N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (20). N-7. 18:00 Info diena. 18:27 
Inovacijos mano mieste. 18:30 „Stoties 
policija“ (7). N-7. 19:30 „PREMJERA 
Nepataisomi“ (2). N-7. 20:30 Savaitės 
kriminalai. N-7. 21:00 Jaguaro kerštas. 
N14. 22:55 Ponas ir ponia gangsteriai 
(kart.). N-7. 00:55 „Begėdis“ (8). S. 01:55 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (1). N-7. 02:40 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 03:05 
Pasaulį pakeitusios civilizacijos. Kaip 
graikai pakeitė pasaulį.

Penktadienis, gruodžio 15 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(6). N-7. 07:32 Inovacijos mano mies-
te (kart.). 07:35 „Farų karai“ (19) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (690) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (10) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (20) (kart.). N-7. 11:35 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (3) (kart.). N-7. 12:40 
„Stoties policija“ (7) (kart.). N-7. 13:45 
„Farų karai“ (20). N-7. 14:50 „Muchta-
ro sugrįžimas“ (691). N-7. 15:55 „Tokia 
tarnyba“ (11). N-7. 16:55 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (21). N-7. 18:00 Info die-
na. 18:27 Inovacijos mano mieste. 18:30 
„Stoties policija“ (8). N-7. 19:30 „Ekstra-
sensų mūšis“ (7). N-7. 21:55 Užsienietis. 
N14. 23:50 Jaguaro kerštas (kart.). N14. 
01:35 „Begėdis“ (9). S. 02:30 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (2). N-7. 03:15 Užsienie-
tis (kart.). N14.

Šeštadienis, gruodžio 16 d. 
06:00 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(4) (kart.). N-7. 06:55 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (5) (kart.). N-7. 07:50 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (6) (kart.). N-7. 08:45 
Sveikatos ABC televitrina. 09:00 Auto-
pilotas. apie automobilius. 09:30 Apie 
žūklę. 10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ 
(29). 10:30 „Pragaro katytė“ (3). 11:30 
„Keturios stichijos“ (3). 12:40 „Reali mis-
tika“ (5). N-7. 13:50 „Vanity Fair. Visiš-
kai slaptai“ (9). N-7. 14:50 „Kas žudi-
kas?“ (11). N-7. 15:55 „Kas žudikas?“ 
(4). N-7. 17:00 LKL čempionatas. Ne-
vėžis – Neptūnas.  19:30 Muzikinė kau-
kė. 22:05 MANO HEROJUS Raudonojo 
spalio medžioklė. N-7. 00:50 AŠTRUS 
KINAS Pagieža 3. S. 02:25 „Begėdis“ (9) 
(kart.). S. 03:20 Muzikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, gruodžio 17 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. Jor-

danija (kart.). 07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Galiū-
nų čempionų lyga. Graikija. 10:00 „Nu-
trūkę nuo grandinės“ (30). 10:30 „Pra-
garo katytė“ (4). 11:30 „Keturios stichi-
jos“ (4). 12:40 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“ (50). 13:10 „Vandenyno 
paslaptys su Džefu Korvinu“ (51). 13:40 
Sveikinimai. 16:00 „Policijos akademija“ 
(13). N-7. 17:00 LKL čempionatas. Lietu-
vos rytas – Šiauliai. 19:30 „Amerikietiš-
kos imtynės“ (49) (Wrestling - RAW 6). 
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (49) 
(Wrestling - SmackDown 2). N-7. 21:30 
„Juodasis sąrašas“ (5). N-7. 22:30 „Gy-
vi numirėliai“ (2). N14. 23:30 Pagieža 3 
(kart.). S. 01:20 „Ekstrasensų mūšis“ (7) 
(kart.). N-7. 03:15 Pasaulį pakeitusios ci-
vilizacijos. Kaip romėnai pakeitė pasaulį.

Pirmadienis, gruodžio 11 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (4). N-7. 06:55 
Simpsonai (12) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (13) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
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Šis laikotarpis – itin dar-
bingas Lietuvos neįga-
liems sportininkams. Ir 
labai sėkmingas. Pelnyta 
13 medalių IWAS pasau-
lio neįgaliųjų žaidynėse, 
apdovanojimai iškovo-
ti ir pasaulio neįgaliųjų 
plaukimo čempionate bei 
pasaulio neįgaliųjų jėgos 
trikovės čempionate. 

Įtarimai dėl kyšininkavimo pa-
reikšti Neįgalumo ir darbingu-
mo nustatymo tarnybos (NDNT) 
Šiaulių II teritorinio skyriaus 
vedėjai Jurgai Staponkienei. Be 
to, kyšininkavimu, papirkimu ir 
dokumentų klastojimu įtaria-
ma VšĮ Dainų pirminės sveika-
tos priežiūros centro bendro-
sios praktikos gydytoja Aldutė 
Žebrauskienė. Įtariamųjų dar-
bo vietose buvo atliktos kratos. 
J. Staponkienė sulaikyta 48 va-
landoms. Įtarimai dėl papirkimo 
jau pareikšti ir keturiems asme-
nims. Artimiausiu metu įtaria-
mųjų gali daugėti.

STT pareigūnų turimais duo-
menimis, NDNT Šiaulių II terito-
rinio skyriaus vedėja J. Stapon-
kienė iš gydytojos A. Žebraus-
kienės priėmė kyšius už tai, kad 
šios medikės pažįstamiems as-
menims būtų nustatytas neįga-
lumo ar darbingumo lygis arba 
nustatytas didesnis nedarbin-
gumas nei pagrįstai priklauso.

Be to, tiriamos aplinkybės 
dėl gydytojos A. Žebrauskienės 
galimo kyšininkavimo teikiant 
pacientams įvairias medicinines 
paslaugas. Įtariama, kad gydyto-
ja klastojo dokumentus, kurių 
pagrindu pacientams nepagrįs-
tai buvo išduodami nedarbingu-
mo pažymėjimai. Duotų kyšių 
sumos siekia iki 400 eurų. Iki-
teisminį tyrimą kontroliuoja ir 
jam vadovauja Šiaulių apygar-
dos prokuratūros Organizuotų 

nusikaltimų ir korupcijos tyri-
mo skyriaus prokuroras.

STT pareigūnai šiuo metu 
atlieka 2017 metų birželio mė-
nesį pradėtą ikiteisminį tyrimą 
dėl kyšininkavimo, papirkimo ir 
prekybos poveikiu. Įtarimai dėl 
papirkimo pareikšti vienos pri-
vačios Šiaulių klinikos savinin-
kui ir gydytojui, o dėl kyšinin-
kavimo – NDNT Šiaulių I terito-
rinio skyriaus vedėjui Gediminui 
Jokūbaičiui. Įtarta, kad Šiauliuo-
se galimai veikė korupcinių ryšių 
sistema, kai pacientai, siekian-
tys, kad jiems būtų nustatytas 
neįgalumo ar darbingumo lygis 
arba nustatytas didesnis nei pri-
klauso neįgalumo ar nedarbin-
gumo lygis, kreipdavosi į vienos 
privačios Šiaulių klinikos gydy-
toją, kuris už kyšius paruošda-
vo reikalingus medicininius do-
kumentus.

Esant būtinybei, gydytojas, 
pasinaudodamas savo pažinti-
mis ir įtaka, pacientus nusiųs-
davo pas jam palankius specia-
lizuotus gydytojus, kurie medici-
niniuose dokumentuose įrašyda-
vo tikrovės neatitinkančias, bet 
reikiamas ligų diagnozes, kad vė-
liau susitarus, NDNT Šiaulių sky-
riuje šiems asmenims be kliūčių 
būtų nustatomas norimas neįga-
lumo ar darbingumo lygis.

Iš viso tiriama keliasdešimt 
minėtų korupcinių nusikalstamų 
veikų epizodų. Pacientų duotų 
kyšių dydis siekia 400–600 eurų.

Surogatiniai neįgalieji lenda į viešumą
Edita Karklelienė portale skrastas.lt rašo apie Specialiųjų ty-
rimų tarnybos (STT) Šiaulių valdybos pareigūnų pradėtą dar 
vieną ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos asmenims nu-
statant neįgalumo ir darbingumo lygius, taip pat suteikiant 
įvairias medicinines paslaugas Šiauliuose. Analogiškas tyrimas 
jau atliekamas nuo šių metų birželio.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąLietuvos sportininkai 
skina medalius

Neįgaliųjų  
sportas

VšĮ „Revilita“ kasmet vykdo pro-
jektą Socialinės reabilitacijos pa-
slaugos neįgaliesiems bendruo-
menėje. Jie kviečiami į įvairius 
meninius užsiėmimus, vyksta 
smėlio-šviesos ir kiti kūrybiniai 
užsiėmimai, veikia artimųjų pa-
ramos grupė. Šiais metais „Revi-
litos“ naujovė – neįgaliųjų dienos 
užimtumas. Pirmadieniais ir ke-
tvirtadieniais po 4 valandas čia 
praleidžia 10 neįgaliųjų, negau-
nančių dienos socialinės globos 
paslaugų ar tuo metu nelankan-
čių kitos įstaigos. Šie lankytojai 
mokosi keramikos, dekupažo, 
piešti ant vandens, šilko, megzti, 
fotografuoti, ruošti sveiką mais-
tą. Jie taip pat mokosi spręsti 
dėl negalios kylančias emocines 
problemas, savitvardos įgūdžių. 
Dienos užimtumo dalyviams du 
kartus per mėnesį vyksta kanite-
rapijos (šunų) užsiėmimai.

Gargždiškei Rekvitai Bagdo-
nienei veiklos kryptį padiktavo 
asmeninė patirtis: užaugino ne-
įgalų sūnų Luką, kuriam 25-eri 
metai, tačiau jis negali gyventi 
savarankiškai. Šeimoje yra dar 

du sūnūs ir dukra. Logoterapeu-
tė-specialioji pedagogė Rek vita 
taip pat dirba Gargždų ligoninės 
Vaiko raidos tarnyboje. Ji 16 me-
tų vadovavo sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijai „Gargž-
dų viltis“. 

„Prieš 5 metus kilo mintis 
įkurti viešąją įstaigą, kuri atver-
tų galimybę platesnei veiklai“, – 
pasakojo „Revilitos“ vadovė. Sa-
vo mintimis pasidalijo su kolegė-
mis Vida Kuznecoviene bei Liu-
da Armaliene ir kartu įkūrė vie-
šąją įstaigą. 

Viešajai įstaigai išgyventi iš 
projektų sudėtinga. „Revilita“ 
teikia ir mokamas paslaugas 
suaugusiesiems ir vaikams. Šią 
savaitę pakvietė „Kalėdinės kū-
rybinės dirbtuvės“, kuriose už 
tam tikrą mokestį galima pasi-
gaminti advento vainikų, eglu-
čių iš foamirano, kalėdinių an-
gelų, muiliukų, papuošalų, suk-
ti žvakes iš vaškuolių, dekoruo-
ti puodelius.

„Aš stengiuosi dirbti taip, 
kaip norėčiau, kad dirbtų su ma-
no vaiku“, – sakė Rekvita.

„Revilita“ traukia ne tik neįgaliuosius
Portale www.gargzdai.lt galime perskaityti Virginijos Lapienės 
straipsnį apie viešąją įstaigą „Revilita“, kuri į įvairias užimtumo 
veiklas kviečia ne tik neįgaliuosius, bet ir kiekvieną miesto gy-
ventoją – jau atidarytose kalėdinėse kūrybinėse dirbtuvėse gali-
ma pasigaminti mielą dovanėlę.

Šeštą kartą istorijoje ren-
giamose IWAS pasaulio neįga-
liųjų žaidynėse mūsų šaliai ats-
tovauja lengvaatlečiai Ramunė 
Adomaitienė, Mindaugas Bilius, 
Donatas Dundzys, Kęstutis Sku-
čas, Danas Sodaitis ir Ramūnas 
Verbavičius. 

Mindaugas Bilius po ketve-
rių metų pertraukos susigrąži-
no tai, kas jam priklauso – IWAS 
pasaulio žaidynių disko metimo 
rungties čempiono titulą. Lie-
tuvos lengvaatletis Portugalijo-
je vykstančiose žaidynėse diską 
nuskraidino 50 m 3 cm ir prano-
ko visus varžovus. Sidabro me-
dalis irgi keliaus į Lietuvą. Jį iško-
vojo alytiškis Donatas  Dundzys, 
kurio diskas skriejo 41 m 54 cm. 

M. Bilius ir D. Dundzys domi-
navo ir rutulio stūmimo sekto-
riuje. Lietuvos sportininkai šios 
rungties finale užėmė dvi aukš-
čiausias vietas: M. Bilius iškovo-
jo aukso medalį, o D. Dundzys 
pelnė sidabro apdovanojimą. 

„Šiandien sektoriuje tikrai 
nepademonstravau visko, ką ga-
liu. Bet toks nenuspėjamas yra 
sportas – čia nutinka visko. Pasi-
rengimas žaidynėms šiemet ne-
buvo sklandus, nes Lietuvos pa-
rolimpinio komiteto prezidento 
pareigos reikalauja daug dėme-
sio ir sportui laiko lieka mažiau. 
Vis dėlto svarbiausia, kad aukso 
medalis keliauja į Lietuvą, ir tai 
man teikia be galo daug džiaugs-
mo. O džiaugsmas šįkart dvigu-
bas, nes rutulio stūmime turime 
du medalius – auksą ir sidabrą. 
Donatas šaunuolis. Neapsako-
mai džiaugiuosi jo rezultatu“, – 
iškart po triumfo Portugalijoje 
sakė M. Bilius.

Sekmadienį Portugalijoje 
startavo visi šeši IWAS žaidy-
nėse dalyvaujantys Lietuvos 
lengvaatlečiai. Du apdovanoji-
mus – aukso ir bronzos – su-
sižėrė Ramūnas Verbavičius. 
Kauniečiui nebuvo lygių rutu-
lio stūmimo varžybose, kur lie-
tuvis pademonstravo čempiono 
titulą atnešusį rezultatą  (9 m 
64 cm). Prieš tai R. Verbavičius 
varžėsi ieties metimo rungtyje, 
kurioje iškovojo bronzą (26 m 
26 cm). Paskutinę IWAS pasau-
lio žaidynių dieną R. Verbavi-
čius nudžiugino, kai iškovojo si-
dabrą disko metimo rungtyje – 
įrankį jis nusviedė 28 m 59 cm.

Pergalės – minint 
Neįgaliųjų dieną 

IWAS pasaulio žaidynių de-
biutantas Danas Sodaitis jau 
pirmose savo varžybose laimėjo 
100 metrų bėgimą (11,91 sek.). 
Šuolių į tolį varžybose niekas 
neprilygo Ramunei Adomaitie-

nei (4 m 39 cm). Parolimpietė 
buvo nenugalima ir rutulio stū-
mimo varžybose.  Trijų paro-
limpiadų dalyvės iš Klaipėdos 
rezultatas buvo geriausias tarp 
visų dalyvių – 9 m 1 cm. R. Ado-
maitienė trečią vietą užėmė ir 
100 metrų bėgimo rungtyje.

Kęstutis Skučas disko meti-
mo sektoriuje geriausiu, penk-
tuoju bandymu įrankį nuskrai-
dino 16 m 81 cm. Lietuvos spor-
tininką pranoko tik kroatas Ve-
limiras Sandoras, kurio mestas 
diskas nusileido ties 17 m 59 cm 
žyma. Kiek vėliau K. Skučas sto-
jo į startą vežimėlių 400 metrų 
lenktynėse ir čia užėmė antrą po-
ziciją. Tą pačią vietą sportininkas 
iškovojo ir vežimėlių 100 metrų 
lenktynėse. 1500 metrų vežimė-
lių lenktynėse K. Skučas užėmė 6 
poziciją (5 min. 10,54 sek.).

„Labai džiaugiuosi savo ir 
kitų Lietuvos komandos narių 
rezultatais. Atrodo simboliš-
ka, kad šias pergales iškovojo-
me gruodžio 3 d., kuri yra Tarp-
tautinė neįgaliųjų žmonių die-
na. Šias pergales skiriame vi-
sai Lietuvos žmonių su negalia 
bendruomenei. Noriu, kad mū-
sų sportininkų pasiekimai, ku-
riuos mato visas pasaulis, būtų 
įvertinti ir tėvynėje. Nesvarbu, 
ar žmogus sveikas, ar jis turi ne-
galią. Svarbu, kad jis eina, dirba 
ir atiduoda visas jėgas gimtinės 
labui“, – sakė M. Bilius.

Deja, du startus teko atšauk-
ti IWAS pasaulio žaidynių de-
biutantui Danui Sodaičiui, kuris 
dėl kojos raumens patempimo 
nedalyvavo 200 metrų bėgimo 
ir šuolių į tolį rungtyse. 

Pergalingi plaukiko 
ir jėgos trikovininko 

pasirodymai
Edgaras Matakas pasirody-

mą pasaulio neįgaliųjų plauki-
mo čempionate Meksikoje pra-
dėjo iškovodamas bronzos me-
dalį 100 metrų laisvu stiliumi 

rungtyje. Lietuvos parolimpie-
tis distanciją įveikė per 1 min. 
3.32 sek. ir į priekį praleido tik 
du varžovus: planetos čempio-
nu tapusį baltarusį Grigorijų 
Zudzilovą (1:01.27) ir antroje 
vietoje likusį lenką Vojciechą 
Makovskį (1:02.79).

E. Matakas pirmą distanci-
jos pusę įveikė pirmaudamas, 
tačiau, artėdamas link finišo, 
užplaukė ant takelio juostų. Dėl 
to regėjimo negalią turinčio pa-
rolimpiečio greitis kiek krito ir 
neleido pademonstruoti dar ge-
resnio rezultato.

E. Matako pasaulio čempio-
nate dar laukia startai plau-
kiant 50 metrų ir 400 metrų 
laisvu stiliumi. Planetos pir-
menybių išvakarėse E. Matakas 
Lietuvos čempionate 50 metrų 
laisvu stiliumi rungtyje užfiksa-
vo neoficialų pasaulio čempio-
nato rekordą (27.40 sek.).

Pasaulio čempionate Mek-
sikoje dalyvauja ir kitas Lietu-
vos plaukikas Mindaugas Dvy-
laitis, kuris 100 metrų plauki-
mo nugara rungties finale užė-
mė 5 vietą (1:20.81). M. Dvylai-
čio Meksikoje dar laukia startas 
100 metrų krūtine distancijoje. 
Pats plaukikas neslepia, kad di-
džiausią dėmesį skiria plauki-
mui krūtine, kuriame ir tikisi 
geriausių rezultatų.

Taip pat Meksikoje vykstan-
čiame pasaulio neįgaliųjų jėgos 
trikovės čempionate aukso me-
dalį iškovojo 133 cm ūgio lietu-
vis Egidijus Valčiukas. Vyrų svo-
rio kategorijoje iki 54 kg lietu-
vis neturėjo nė vieno varžovo, 
tad jam tereikėjo iškelti pradi-
nį svorį, norint užsitikrinti auk-
są. E.Valčiukas pirmu bandy-
mu išspaudė 112 kg ir jau bu-
vo ramus dėl aukso. Vėliau lie-
tuvis dar bandė iškelti 118 kg 
sveriančią štangą. Deja, du likę 
E.Valčiuko mėginimai nebuvo 
sėkmingi.

LPOK ir „Bičiulystės“ inf. 

Mindaugas Bilius ir Donatas Dundzys lyderiavo ir disko metimo, ir rutulio 
stūmimo rungtyse.

Edgaras Matakas stojo ant bronzinės pakylos. 
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubri-
kas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, 
„Prie kūrybos šaltinio“, „Tautos paveldo aruodas“.

„Vilties paukštė“ – platūs vartai į muzikos pasaulį

Mieli skaitytojai, tęsiame 2018 metų „Bičiulystės“ prenumeratą.
Neįgaliųjų organizacijų nariai „Bičiulystę“ gali užsiprenu-

meruoti lengvatinėmis sąlygomis. 2018 metų savaitraščio 
prenumerata Jums kainuos tik 10 eurų. Į savo miesto ar ra-
jono neįgaliuosius vienijančią organizaciją suskubkite kreiptis 
iki gruodžio 12 dienos. 

Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose 
savaitraštį galėsite užsisakyti iki gruodžio 28 d. Čia „Bičiulys-
tės“ prenumeratos kaina – 33 eurai.

„Bičiulystė“ – Jūsų žinių šaltinis!

Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Ringuva“. Varėnos rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Atgaiva“.

Alytaus miesto neįgaliųjų draugijos ansamblis „Dzūkijos atgaiva“.

„Vilties paukštės“ svečiai O.Kolobovaitė ir E. Bavikinas.LND pirmininkė J.Ivančenko  sveikina nugalėtojus.

Tiesa, ji moterį visiškai išsekino, 
tačiau sutelkusi visus jėgų liku-
čius vis dėlto atvažiavo į Vilnių. 
„Tik dainoj esu laiminga“, – tiki-
na besišypsanti Birutė.  

„Daina – geriausia paguoda 
nuliūdusiam žmogui“, – Kauno 
dainininkei atitaria ir Varėnos ra-
jono neįgaliųjų draugijos folklo-
ro ansamblis „Atgaiva“. Su Dzūki-
jos regionui būdingais tautiniais 
kostiumais scenoje pasirodančios 
moterys nuolat atnaujina savo re-
pertuarą daugelio pamirštomis, 
tik kaimo močiučių atmintyje dar 
gyvomis melodijomis. Daivos Kie-
lienės vadovaujamos Matuizuose 
susibūrusios dainininkės į „Suba-
tėlės vakarėlį“ pakvietė ir „Vilties 
paukštės“ dalyvius. 

D. Kielienė neslėpė, kad tik 
regioninio turo Ukmergėje iš-
vakarėse sužinojo, jog šiemet 
jų dainavimas džiugins ne tik 
publikos širdis, bet jo įdėmiai 
klausysis ir vertinimo komisija. 
Vadovė šypsosi: gal todėl ir pa-
sisekė, kad moterys į sceną ėjo 
laisvai, nekaustomos įtampos. 

Žiūrovų simpatijas pelno 
atsinaujinę kolektyvai 

Šiaulių rajono neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Ringuva“ 
baigiamajame koncerte žavėjo 
jautriai atliekamais romansais. 
Toks repertuaras „Ringuvos“ dai-
nininkėms – nauja patirtis. Nors 
kolektyvas gyvuoja jau daugiau 
kaip 10-metį, tačiau tik prieš po-
rą metų jam pradėjus vadovauti 
nemenką meno kolektyvų vado-
vės patirtį turinčiai Kristinai Lu-
činskaitei moterys pabandė dai-
nuoti romansus. Patiko. Jautrūs 
poezijos tekstai tarsi lipte prie 
jų prilipo. Kristina šypsosi: svar-
biausia viską daryti paprastai, iš 
širdies – tada geriausiai seka-
si. „Moterys labai nori dainuoti, 
sąžiningai renkasi į repeticijas – 
todėl ir pasiekiame gerų rezulta-
tų“, – pasakoja vadovė. 

Naujovės naujovėmis, tačiau 
K. Lučinskaitė puoselėja ir tai, 
kas iki jos „Ringuvai“ gerai se-
kėsi – lietuvių liaudies dainas. Jų 
Kužiuose muzikuojančio kolekty-
vo moterys devynias galybes mo-
ka, tad perskaičiusios, kad „Vilties 
paukštės“ konkurse reikės atlikti 
vieną lietuvių liaudies dainą, jokio 
vargo neturėjo. Moterys rengiasi 
ir kitąmet vyksiančios respubliki-

nės Dainų šventės atrankai. 
Savo pasirodymą Alytaus 

miesto neįgaliųjų draugijos an-
samblis „Dzūkijos atgaiva“ pa-
vadino „Pabūkim kartu, lai dai-
na mus sukvies dar ne kartą“. 
Šiuose žodžiuose – ir paties an-
samblio gyvavimo nuotrupos. 
Prieš 14 metų susibūręs kolek-
tyvas, sėkmingai pasirodęs įvai-
riuose renginiuose, konkursuo-
se, ne kartą užėmęs prizines vie-
tas, buvo sustabdęs savo veiklą. 
Tačiau šis stabtelėjimas ilgai ne-
truko. Iš Alytaus išvykusią rei-
klią vadovę Birutę Serbentienę 
2015-aisiais pakeitus Kęstučiui 
Baranauskui, prie kolektyvo pri-
sijungus naujoms dainininkėms, 
atnaujinus ansamblio pavadi-
nimą („Dzūkija“ tapo „Dzūkijos 
atgaiva“) alytiškių pasirodymai 
vėl ėmė džiuginti geros muzi-
kos gerbėjus. Raseiniuose vy-
kusiame „Vilties paukštės“ fes-
tivalio atrankiniame ture „Dzū-
kijos atgaiva“ sužavėjo visus. 
Prie dainų tekstų netgi apran-
gą priderinantis kolektyvas ge-
ba akimirksniu scenoje pakeisti 
savo įvaizdį. Pasak jo daininin-
kių, dzūkams daina – prigimti-
nis charakterio bruožas: „Liks 
be duonos, be mėsos, bet vis tiek 
dainas dainuos.“

Publiką sužavėjo ir jauni 
kolektyvai 

„Taip gera po tėviškės ber-
žais“ – šitaip savo koncertinę 
prog ramą pavadino Pakruojo ra-
jono neįgaliųjų draugijos ansam-
blio „Vakarė“ moterys. Gera bu-
vo ne tik klausytis, bet ir žiūrėti 
į tautiniais drabužiais vilkinčias 
atlikėjas. Ansamblio dainininkės 
prieš 5-erius metus sako susi-
būrusios iš idėjos: „Gana dejuo-
ti ir aimanuoti – gal geriau kartu 
dainuoti!“ Šiam jų kredo pakluso 
ir koncerto žiūrovai. „Vakarės“ 
atliekamai B. Gorbulskio ir V. Blo-
žės dainai „Nemuno kloniai“ pri-
tarė visa salė: iš pradžių priedai-
nį kartu tik niūniavo, o netrukus – 
jau laisvai liejosi žodžiai: „Nemu-
no kloniai, / kloniai žali. / Platūs 
krantai smėlėti. / Upe svajonių, / 
upe gili – / plaukti, atrast, mylė-
ti!“ Darniai dainuojančioms mo-
terims fortepijonu, smuiku pri-
tarė vadovas Methardas Zubas. 

Dar tik 4-erius metus kartu 
dainuojantys Telšių neįgaliųjų 
ir neįgalių pensininkų draugijos 
ansamblio „Unoravi“ dainininkai 
stengiasi pateisinti kolektyvo var-
dą. Trumpai ir aiškiai pavadinęs 
savo programą – „Gera būti drau-
ge“, kapeliniam muzikavimui ne-
abejingas kolektyvas gera nuo-

taika žiūrovus užkrečia koncer-
tuodamas ne tik įvairiuose šalies 
miestuose ar kaimyninėje Lat-
vijoje. Šiemet „Unoravi“ lietuvių 
dainų skambesiu stebino ir Švei-
carijos Šofhauseno regiono mu-
zikos gerbėjus. Publikos dėmesį 
visada prikausto emocingai akor-
deonu grojantis ansamblio vado-
vas Irmantas Lukošius. Žiūrovus 
išjudinusiu trankiu „Telšių šokiu“ 
jie nuotaikingai baigė ir „Vilties 
paukštės“ koncertą.  

„Vilties paukštei“ linkėta 
naujų ieškojimų 

Skambiausius, įtaigiausius 
„Vilties paukštės“ balsus vertino 
profesionali komisija: Lietuvos 
kamerinio orkestro muzikantas, 
smuikininkas Žilvinas Malikėnas, 
Lietuvos specialiosios kūrybos 
draugijos „Guboja“ pirmininkė 
Viktorija Vitaitė ir Ukmergės ra-
jono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė, chorvedė, ilgametė meno 
kolektyvų vadovė Zita Kviklienė. 
Jiems teko nelengva užduotis – 
iš geriausių neįgaliųjų meno mė-
gėjų kolektyvų išrinkti tris „Vil-
ties paukštės-2017“ nugalėtojus. 

„Vilties paukštės“ laureatu ta-
po Kauno miesto neįgaliųjų drau-
gijos moterų vokalinis ansamblis 
„Atgaiva“. Antroji vieta skirta Va-
rėnos rajono neįgaliųjų draugi-
jos folkloro kolektyvui „Atgai-
va“, o prizinę trečiąją vietą pelnė 
Šiaulių rajono neįgaliųjų draugi-
jos ansamb lis „Ringuva“.

Žiuri pirmininkas Ž. Malikė-
nas „Vilties paukštę“ pavadino 
išskirtine švente: atlikėjų akys 
žibėjo, jie trykšte tryško noru 
dainuoti. Ir nebuvo matyti jo-

kios negalios. Daugybės festi-
valių rengėja V. Vitaitė dėkojo 
Lietuvos neįgaliųjų draugijai, 
skatinančiai mylėti dainą, atve-
riančiai vartus į muzikos pasaulį, 
palydinčiai į įdomesnį gyvenimą. 
Vertinimo komisijos narė pasi-
džiaugė labai gražia ir skoninga 
visų kolektyvų scenine išvaizda. 
Pasak jos, šie ansambliai gali pa-
puošti ir bet kurią didelę šventę.

Z. Kviklienė taip pat dėkojo už 
padovanotą nuostabią šventę. Ji 
neslėpė, kad važiuodama į „Vil-
ties paukštės“ uždarymą, tikėjosi 
pamatyti šiek tiek daugiau, negu 
paprastai. Gal jaudulys prieš atsa-
kingą pasirodymą, gal baimė, kad 
kitoks nei įprastai pasirodymas 
gali ne visai pavykti, tapo slenks-
čiais, kurių peržengti nedrįso nė 
vienas kolektyvas. Z. Kviklienė ra-
gino drąsiau ieškoti naujovių, eks-
perimentuoti: gal pabandyti dainą 
jungti su judesiu, scenoje iš savo 
programos daryti mažą spektaklį. 

Kaip tokia kūrybinė idėja ga-
li atrodyti scenoje, parodė muzi-
kos profesionalai O. Kolobovaitė 
ir E. Bavikinas. Jų atliktoje pro-
gramoje „4 istorijos pagal A. Bo-
celli ir S. Brightman“ buvo vis-
ko: didžiuliame ekrane vienas 
kitą keitė įvairūs vaizdai, o di-
namišką atlikėjų dainavimą dar 
labiau paįvairino baleto šokėjai 
J. Vitkutė ir G. Visockis. „Vilties 
paukštės“ dalyviai turėjo unika-
lią galimybę pasimėgauti įtaigiu 
muzikos spektakliu. Tai ir buvo 
pats didžiausias apdovanojimas 
už kantrų darbą repeticijose, už 
puikų pasirodymą scenoje.

Aldona MiLiešKienė
Autorės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)


